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مستخلص البحث 

القيم الفنية التجريدية يف التصوير السعودي كمدخل جترييب الستحداث أعمال تصويرية : املوضوع 
 وب ة  نن ساا عمر  بّن سار: الدارسة  اسم

د صفاء علي فهمي دياب  . أ  :إشراف 
 

والتطبيقي للوصول إىل األىداف  يتبع البحث احلايل كل مب املنهج الوصفي التحليلي والتجرييب مب خالل اإلطار النظري   

. الدراسة  خطةاملرجوة مب البحث ، وحتقيق الفروض اليت مت وضعها يف 

وقد جاءت ىذه الدراسة هبدف التوصل إىل املؤثرات واملنطلقات اإل داعية اليت استفاد منها الفنان يف إثراء ومتييز القيمة الفنية     

ف عب تلك األساليب البنائية واحللول التشكيلية املتعددة يف تلك األعمال التجريدية التجريدية يف أعمالو التصويرية ، والكش

سواء التعبريية أو اهلندسية منها  الدراسة التحليلية والتصنيف ، و الكشف عب تلك احللول واألساليب ميكب التوصل إىل مداخل 

. ، تثري هبا اجلانب التصويري التجريدي املعاصرجتريبية فنية ومعاجلات تقنية للتعبري عب مضامني ومعاين مستحدثة 

و ناءا عليو يهدف البحث للتوصل إىل مداخل ومنطلقات ومعاجلات جديدة يف تناول األشكال التجريدية التعبريية واهلندسية     

.  ة واإلفادة منها يف استحداث جمموعة مب األعمال الفنية إلثراء جمال التصوير يف اململكة العر ية السعودي

: مب أىم النتائج اليت توصلن إليها الدارسة اآليت    

  تعدد وتنوع مصادر االستلهام والرؤية لدى الفنان السعودي ، وذلك تبعا ملا تتميز  و كل منطقة  اململكة و احتوائها

مما أدى إىل  على تراث شعيب خاص مييزىا عب غريىا مب املناطق األخرى ، وىذا الرتاث يعد مصدرا ىاما لالستلهام ،

 .تنوع الفكر اإل داعي يف إنتاج أعمال جتريدية متيز كل فنان عب غريه 

 خيال  إثراءإمكانيات استخدام تكنولوجيا الكمبيوتر وتقنياتو املتعددة يف التصوير التجريدي لتوفري معاجلات جديدة و

 .للتوصل إىل أعمال تصويرية مستحدثة  الفنان

 راء تدريس التصوير التجريدي لطالبات قسم الرت ية الفنية ، وتسجيل جانب مب جوانب إن البحث احلايل يساىم يف إث

احلركة التشكيلية السعودية مما حيافظ على تراثنا الثقايف ، وذلك مب خالل النتائج اليت توصلن إليها الدارسة مب 

 .الدراسة النظرية والتجر ة الذاتية

 



 ب 

 الشكر والتقدير

ِد أىً ًاٌشىس ٌو سثحأو عٍى ِا ىدأا إٌٍو ، أمحّده محّدا ٌسضى  تو عٓ اٌعًّ احلّد هلل ًىٌ ٌٍح      

 ًتعد .. ًاٌعاًِ ، ًأشىسه شىسا ٌٍٍك تعظّرو ًسٍطأو 

أسطس شىسي ًاِرنأً هلل املٌىل اٌمدٌس اٌري أعأين عٍى إمتاَ ىرا اجليد املرٌاضع ، ِرّنٍح ِٓ اهلل عص ًجً       

 ..تاحث ًِرعٍُ يف ىرا اجملاي  أْ ٌثمى ًلفا عٍٍّا ٌىً

حٍث أشىس ًاٌداي اٌعصٌصاْ أطاي اهلل يف عّسمها ًأداِيُ ٔرباسا يل إلوّاي ِشٌازي اٌعًٍّ يف ظٍيّا ،       

. ًأسأي اهلل اٌعًٍ اٌىسٌُ أْ ٌسشلين تسمها ًزضاىُ عًٍ ِا حٍٍد 

دٌاب ، اٌيت ذعجص اٌسطٌز عٓ شىسىا  ًاٌشىس وً اٌشىس ٌألسراذج ًاملستٍح اٌفاضٍح اٌدورٌزج صفاء عًٍ     

ًاالِرناْ هلا مبا لدِرو ِٓ جيد ذشىس عٍٍو يف اإلشساف عٍى اٌسساٌح اٌعٍٍّح ًِا لدِرو يل ِٓ ذٌجٍياخ تناءه 

 .ًذعدٌالخ ىادفو 

ًتىً اٌرمدٌس ًاالحرتاَ أزفع أمسى آٌاخ اٌشىس ً اٌرمدٌس إىل األساذرج األفاضً سعادج عٍّدج وٍٍح        

/ ثسٌا تند عثد اٌٌىاب اٌعثاسً ، ًإىل ًوٍٍح اٌىٍٍح اٌدورٌزج / تٍح ٌاللرصاد املنصيل ًاٌرتتٍح اٌفنٍح اٌدورٌزجاٌرت

خدجيح / ، ًًوٍٍح اٌىٍٍح ٌٍرطٌٌس اٌدورٌزج  فاطّح عسٌف/ أهناز سندي ، ًًوٍٍح اٌدزاساخ اٌعٍٍا اٌدورٌزج 

ذربج خصٍفاْ  ، ًسعادج ًوٍٍح / اٌفنٍح اٌدورٌزج  زًش ي، وّا أذمدَ تاٌشىس إىل سعادج زئٍسح لسُ اٌرتتٍح

 .إهلاَ سفٍاْ/ اٌدزاساخ اٌعٍٍا ساتما دورٌزج سعدٌح عّاز ، ًزئٍسح لسُ اٌرتتٍح اٌفنٍح ساتما اٌدورٌزج 

أسراذ اٌرتتٍح اٌفنٍح " صاحل اٌصاٌس / اٌدورٌز .. وّا أذمدَ تاٌشىس ًاٌرمدٌس ألعضاء جلنح املنالشح األفاضً      

اترساَ زجة عثد اجلٌاد زجة أسراذ اٌسسُ / ، ًاٌدورٌزج" شازن تىٍٍح اٌرتتٍح اٌفنٍح جباِعح املٍه سعٌد امل

. ًاٌرصٌٌس املساعد تىٍٍح اٌرتتٍح اٌفنٍح جباِعح املٍه سعٌد ، عٍى ذفضٍيُ تمثٌي ِنالشح اٌسساٌح 

ج ، ًأخص تاٌروس اٌفنأح صفٍح تٓ ًاٌشىس ٌِصٌي إىل وً ِٓ ذعاًْ ِعً يف اٌٌصٌي ٌثعض املعٌٍِاخ اٌعًٍّ   

طو اٌصثاْ ، عثد اهلل ٌٔاًي ، عثد اهلل محاض ، عثد اٌسمحٓ اٌسٍٍّاْ ،  ىشاَ لندًٌ، . شلس ، ًوً ِٓ اٌفناْ د

 .فيد خٍٍف ، تاسُ اٌشسلً ، هناز ِسشًق ، عثد اٌعصٌص تٌتً ، ً صربي اٌطٍاز

اٌالذً ًلفٓ جبأيب ِٓ لسٌة ًتعٍد ، ًأسأي اهلل  ًتىً احلة ًاملٌدج أشىس أخٌأً ًأخٌاذً ًصدٌماذً    

. أْ جيعً ذٌه يف ٌِاشٌٓ حسناهتُ 

اٌدزاسح                                                                                                                                               
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 محتـويات الرتيالتت


 رضؿماظصػقة ـــــــــــقعاٌقضـــ

  امقد لتو شكللت ابمث:ت افصلت ألولتت

1 خؾػقةماظؾقث

2 عشؽؾةماظؾقث

3 صروضماظؾقث

3 أػدافماظؾقث

4 أػؿقةماظؾقث

4 حدودماظؾقث

4 عـفجماظؾقث
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 ادد ريات املرببلتت:ت افصلت اليانتت
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9 اظعالضةماظؽاعـةمبنيماظشؽؾمواألرضقةميفماظؿصقؼرمايدؼثمطؿدخؾمورؼيبمظؿدرؼسماظؿصقؼر .5

10 اظؿفرؼدؼةماظؿعؾريؼةميفمعصرمطؿدخؾمورؼيبمإلثراءماظؿصقؼرماٌعاصر .6

10 اظؿؽاعؾقةمبنيماظشؽؾنيماظعضقيمواهلـددلميفماظؿصقؼرماظؿفرؼدياظعالضةم .7

10 اظؿصقؼرماظؿفرؼديماهلـددلماٌصريمإلثراءماىقاغبماإلبداسقةميفمجمالماظؿصقؼر .8

11 اظـظؿماظعضقؼةميفماظؽائـاتماظؾقرؼةمطؿدخؾمإلثراءماظؿصقؼرماظؿفرؼديميفماظرتبقةماظػـقة .9
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:مدراداتميفماظؿصقؼرمواظرتاثماظلعقديمم_مثاغقا

13 اظؿشؽقؾماٌعاصرميفمدولمجمؾسماظؿعاونماًؾقفل .1
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13 إذاراتمأوظقة..مرماظؿفربةماظؿشؽقؾقةميفماٌؿؾؽةماظعربقةماظلعقدؼةمحاض .3

14 اظػـماظؿشؽقؾلميفماٌؿؾؽةماظعربقةماظلعقدؼة .4
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129 .وزارةماظدصاعمواظطريان .5

129 .أعاغاتماٌدنموأعارةمعـطؼةماظرؼاض .6

129 .ايرسماظقرين .7

130.ماظلعقديمظؾػـقنماظؿشؽقؾقةماٌرطز .8

130 .بقتماظؿشؽقؾنيمجبدة .9

130.مأراعؽقا .10

130 دارةمصػقةمبـمزضر.م11

131 .عؤدلةماظػـماظـؼلماظلعقديم.م12

131 .ضرؼةمعػؿاحةم .13

132:متصـقػمعراحؾماظؿصقؼرميفماٌؿؾؽةم:ممثاظـا

 132 جقؾماظلؿقـقات

 133 جقؾماظلؾعقـقات

 133 جقؾماظـؿاغقـقات

 133جقؾماظؿلعقـقاتم

ت
ت





 ز 

ـ  لت احنتشكلتت امال حت احتلودولتادى:ت افصلت اسيادتت   اب

  افنينت اسبـاي

134 اٌؤثراتمواٌـطؾؼاتماإلبداسقةماظيتمادؿؾفؿمعـفاماظػـانماظلعقديماظؼقؿماظػـقةماظؿفرؼدؼةمم_مأوال

135 أػؿمعصادرماإلهلاممظدىماظػـانماظلعقديماظؿفرؼدي

135 اىغراصقةماظؾقؽة.ممم1

137 اظرتاثماإلدالعل.ممم2

 139ايروصقاتمواًطماظعربلم

141 اظرتاثماظشعيبم.مم3

 144 اظرتاثماٌعؿاريميفماٌؿؾؽة

 148 اظزّيماظشعيبم_ايرفماظشعؾقةمم_اٌشغقالتماظرتاثقة

 151اظعاداتمواظؿؼاظقدمواظػؾؽؾقرماظلعقديم

153 كاظؿؽـقظقجقامايدؼـةموصـماىرايف.مم4

156 :هؾقؾمخمؿاراتمعـمأسؿالماظػـاغنيماٌصقرؼـماظؿفرؼدؼنيميفماٌؿؾؽةماظعربقةماظلعقدؼةمم_مثاغقا

157 :ةماهلـددقةمظؾػـاغنيماظلعقدؼنيميفماٌؿؾؽةمأػؿمأسؿالماظؿصقؼرماظؿفرؼديممممم

 157 مم1944/مػـم1364سؾلماظرزؼزاءم

 160 م1950/مػـم1370صؤادمعغربؾم

 163ممم1953/مػـم1372ضسممإبراػقؿمبق

 166 م1953/مػـم1373سؾدماهللممحاسمم

 169 مم1954/مػـم1374سؾدماظرمحـماظلؾقؿانم

172:مأػؿمأسؿالماظؿصقؼرماظؿفرؼدؼةماظؿعؾريؼةمظؾػـاغنيماظلعقدؼنيميفماٌؿؾؽةمممممم

 172 مم1938/مػـم1357حمؿدماظلؾقؿم

 175 م1939/مػـم1358سؾدمايؾقؿمرضقيم

 178 م1947/مػـم1364مغقاويمسؾدماهلل

 182ممم1948/مػـم1367رفماظصؾانم

 185 م1972/ ىـ 1392صفدمخؾقػمم

  احتلألت احببيقيلتالد درل:ت افصلت اسيأعتت

190اٌؼدعةم

190أػدافماظؿفربةمم_أوالم

191 ايدودماظؿشؽقؾقةمظؾؿفربةم_ثاغقام

192 عداخؾموعضاعنيماظؿفربةم_ثاظـامم



 ح 

193 :ربةماظؾقثمتجم_رابعام

 194 اظؾقؽةماظلعقدؼة:مأسؿالماجملؿقسةماألوىلم

 اظػـماظؾصريم:مأسؿالماجملؿقسةماظـاغقةم ( Op Art )210م

 اظردقعقاتم:مأسؿالماجملؿقسةماظـاظـةم(Graphic ) 220

 مدعجماظصقرم:مأسؿالماجملؿقسةماظرابعةم(Photo Montageم) 227

 ا انحيئجتو احـصيي:ت افصلت الي متت

233 اظـؿائج

235اظؿقصقاتم

236 اٌراجعماظعربقة.م1

 236 اظؽؿبماظعربقة

 240اجملالتمواظدورؼاتم

 244 اظردائؾماظعؾؿقة

249 جـؾقةاٌراجعماأل.م2

251 اٌراجعماإلظؽرتوغقة.م3ممم

254عؾكصماظؾقثمباظؾغةماظعربقةم

256 عؾقؼمأدؽؾةماٌؼابؾةمظعقـةماظؾقث

 ظؾداردةماظلريةماظذاتقة

 عؾكصموعلؿكؾصماظؾقثمباظؾغةماإلنؾقزؼة
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صفرسماألذؽالم

م

 رضؿماظصػقةســـــــــقاغفم رضؿماظشؽؾ

م22 حفرمصكريمعـمجـقبماٌؿؾؽة 1

م22 غؼشمسؾكمصكقرمرعؾقةمذاػؼةميفمأحدمعـارؼماٌؿؾؽة 2

3 
م( Santillana del Mar ) سالعاتمرعزؼةمعـمطفقفمداغؿقاالغامدؼؾمعار

Altamiraم
م23

4 
 delعـمطفقفمداغؿقاالغامدؼؾمعارممم Quadrilateral  sign" تقضقعمرباسل"

Mar )مAltamira ( Santillanaم
م23

م27ردؿمسؾكمورقمبرديم،ماٌؿقػماٌصريم 5

م27غؼقشمعـمأدققطم 6

م28ؼحمظإلظفمأعقنمجزءمعـمظقحةمهؿؾمغؼقذامػريوشؾقػقةمباظـؼشماظغائرم،مصقغمتعؾدؼةموعد 7

م28غؼقشمعـمايػرماظؾارزمواظغائرمسؾكمأحدماٌعابدماظػرسقغقةم 8

م32ترطقامم_جزءمعـمجدارمخزفمآزغقؽم 9

م32اٌغربمم_نؿةممخادقةمحمػقرةمسؾكمجصمم10

م33زخارفمػـددقةمم11

م33ععماظضقءماٌؾقنمواًطقطماظرعادؼةممLozngأحدمأسؿالماظػـانمعقغدرؼانمم12

م38،موؿقعمعـمأجـقةماظػراذاتممempreintes’dم-دوبقصقتمجنيمم13

م38األعرؼؽلماظذيموظدميفمصرغلاممدوذـبم،عاردقؾم 14

م39السبمطرةماظؼدمممماعربتقمبقتشققغلم،م15

م48أحدمعقادؼـمجدةممإظؽزاغدرمطاظدرم، 16

م48أدالكمععدنموخشبموخققطممأظؽزاغدرمطاظدرمدمتم، 17

م49وزخاتمعـماظذػبممسطرماظػفرمجقانمعريوم، 18

م50 وحدةمجـاحم،ظقطقربقؼقفم 19

م51وحدةمجـاحمم،ظقطقربقؼقفم 20

م53اىروغقؽامبابؾقمبقؽادقم، 21

مTaureau 53مبابؾقمبقؽادق، 22

م55اٌربعماألدقدمطازعقريمعاظػقؿش، 23

م55بدونمسـقانمطازعقريمعاظػقؿش،م24



 ي 

م58خداعمبصريم،صقؽؿقرمصازارؼؾؾل 25

م58خداعمبصريمم،ازارؼؾؾلمصقؽؿقرمف 26

م59صقؽؿقرمصازارؼؾؾلم،ماٌػروطةمأحدمعقادؼـمجدةم 27

م59صقؽؿقرمصازارؼؾؾلم،متقازنمسؾكماهلقاءمخبداعماظؾصرم 28

م61عـصقرمعرسلماظشرؼػم،مأظقانمعائقةمم29

م61صادقمطرؼؿمرعؿةم،مواحةمم30

م62عاركمتقبلم،مإحقاءمايقاةماىدؼدةمم31

مHot Still-Scape for six colors 62مدؿققراتمدؼػقزم،م32

م64عقرؼسمظقؼسم،مجاعامدظؿام 33

م64عقرؼسمظقؼسم،مبدونمسـقانم 34

م66بقلمطؾلم،محؽاؼةمػقصؿانميفمعدؼـةمظقسمأنؾسم 35

م75بقتمعقغدرؼانم،ماظشفرةمايؿراءم 36

م75بقتمعقغدرؼانم،ماظشفرةماظرعادؼةمم37

م75رةمبقتمعقغدرؼانم،مذفرةماظؿػاحميفمزهم38

م76 بقتمعقغدرؼانم،متؽقؼـمعـماألمحرمواألصػرمواألزرقم39

م79 تققصانمدودؾريجم،مبدونمسـقانم40

م79تققصانمدودؾريجم،ماظؾؼرةمم41

م80تققصانمدودؾريجم،مردقممهضريؼةمٌراحؾمورؼدمتؽقؼـماظؾؼرةمم42

م82ذارظزمدميثم،ماظرضؿممخلةميفماظذػبمم43

م82ذارظزمدميث،ماألالتمم44

م82ذارظزمدميثم،مبؾديمعصرمم45

م84جقزؼػمأظربزم،ماظقالءمظؾؿربعمم49،48،47،46

م85 جقزؼػمأظربزم،مسؿؾمعـمزجاجم50

م87مAlcinoبـمغقؽؾلقنم،مم51

م87 بـمغقؽؾلقنم،ماظرتطقبم52

مUrbino 87بـمغقؽؾلقنم،مم53

م89الزظقمعقػقظلمغاجلم،مطقالجمم54

مCH 89الزظقمعقػقظلمغاجلم،مأغاماظـقوؼةمم55



 ك 

م90الزظقمعقػقظلمغاجلم،مطقالجمم56

م90الزظقمعقػقظلمغاجلم،مسؾكموجقهماظـقتمايرطلمتؿقركمطاظػقرغقامم57

م91صراغؽمدؿقالم،معدؼـةماظلالمماألوىلمم58

مHyena stomp 92صراغؽمدؿقالم،مم59

م92صراغؽمدؿقالم،معـماألعاطـماظـالثماًاظقةمم60

م100اظرابعموادقؾلمطاغدؼـلؽلم،ماظؿؽقؼـمم61

م100وادقؾلمطاغدؼـقلؽلم،مأصػرم،مأزرقمأمحرمم62

م102صراغزمطؾنيم،ماألصؽارماظلقداءمم63

مC&O 102صراغزمطؾنيم،مم64

م104 عاركمتقبلم،ماٌدمواىزرم65

م104عاركمتقبلم،مبدونمسـقانمم66

م106وؼؾقاممديمطقغـجم،مبدونمسـقانمم67

م106وؼؾقاممديمطقغجم،مبالمسـقانماظلابعمم68

م108آرذقؾمجقرطلم،ماظشاللمم69

م108أرذقؾمجقرطلم،ماألعرؼؽلموظدميفمأرعقـقامم70

م110جاطلقنمبقظقكم،مالصاغدرماظضؾابمم71

م111جاطلقنمبقظقكميفماألدؿدؼقماًاصمبفمأثـاءمتـػقذمأسؿاظفمم72

م113ػاغزمػقصؿانم،مصانماٌشعقذمم73

م113ػاغزمػقصؿانم،مصققماٌقاهماظعؿقؼةمم74

م116 خرؼطةماٌؿؾؽةماظعربقةماظلعقدؼةم75

م118حصـماٌصؿؽمباٌؿؾؽةماظعربقةماظلعقدؼةمم76

م119طفػماظطقؾبم،مأحدمطفقفماٌؿؾؽةمم77

م119طفػماألغقسمأحدمطفقفماٌؿؾؽةمم78

م120علؾةميقاغقةم،مباظعالمم79

م121عدائـمصاحلم،ماٌـطؼةماظشؿاظقةماظغربقةمم80

م122ددماظلؿؾؼلم،ماظطائػمم81

م124عؽةماٌؽرعةموتقدقطفامًاررةماظعاملمم82



 ل 

م137حمؿدمعقدكماظلؾقؿم،متؽقؼـمصقراويمم83

م139م2003سؾدماهللممحاسم،مم84

م139صفدمخؾقػماظغاعديم،مروحاغقاتمم85

م141صائزمايارثلم،محروصقاتمم86

م142ػـم1426حمؿدماظرباطم،مم87

م143غؼقشمزؼـتمبفامبققتمسلريمم88

م143بفامبققتمسلريممغؼقشمزؼـتم89

م144صارؿةمأبقمضقاصمأعاممأحدمأسؿاهلام،معـمععرضمرجالمأٌعمم90

م147بؽرمذقكقن،مبققتـاماظؼدميةمم91

م147حلـمسلرييمم92

م148دعقدماظعالويمم93

م150 زعانمجادؿم،مجملؿمم94

م151زعانمجادؿممم95

م151غؾقؾمػاذؿماظـفديمم96

م153حمؿدماظرباطم،ماظؾقارمم97

م153سدونماظعـؿانم،معـماظؾادؼةمسم98

م155مممم2004بادؿماظشرضلم،مم99

م156أمحدمعاررمم100

م160سؾلماظرزؼزاءمم101

م160سؾلماظرزؼزاءمم102

م162صؤادمعغربؾمم103

م162صؤادمعغربؾمم104

م163صؤادمعغربؾمم105

م164صؤادمعغربؾمم106

م165إبراػقؿمبقضسمم107

م166إبراػقؿمبقضسمم108

م169ػقؿمبقضسمإبرام109



 م 

م169سؾداهللممحاسمم110

م169سؾداهللممحاسمم111

م169سؾداهللممحاسمم112

م172سؾدماظرمحـماظلؾقؿانم،معـمحػرؼاتماظذاطرةمم113

م172سؾدماظرمحـماظلؾقؿانم،معـمجمؿقسةمأعاطـمم114

م175حمؿدماظلؾقؿم،متؽقؼـمم115

م175 حمؿدماظلؾقؿم،متؽقؼـم116

م178عـازلمضدميةمسؾدمايؾقؿمرضقيم،مم117

م178سؾدمايؾقؿمرضقيمم118

م181سؾدماهللمغقاويمم119

م181سؾدماهللمغقاويمم120

م182سؾدماهللمغقاويمم121

م180رفماظصؾانمم122

م185رفماظصؾانمم123

م188صفدمخؾقػم،ماظؼرؼةمم124

م188صفدمخؾقػم،مورؼدمأظقانمم125

م189صفدمخؾقػم،معربعاتمأربعةمم126

م190،مجدارؼةمجـازةممصفدمخؾقػم127

م199،متؽقؼـم"عـماظؾقؽةماظلعقدؼةم"مظؾداردةم،ماجملؿقسةماألوىلم(م1)وربةمم128

م200،متؽقؼـمأم"عـماظؾقؽةماظلعقدؼةم"ماجملؿقسةماألوىلممممممممممممممممممممممممم129

م201،متؽقؼـمبم"عـماظؾقؽةماظلعقدؼةم"ماجملؿقسةماألوىلممممممممممممممممممممممممم130

م202،متؽقؼـمجـم"عـماظؾقؽةماظلعقدؼةم"ماجملؿقسةماألوىلممممممممممممممممممممممممم131

م203م1ذعؾقاتم(م2)ردؿمهضرييمظؾؿفربةمم132

م204م1،مذعؾقاتم"عـماظؾقؽةماظلعقدؼةم"مظؾداردةم،ماجملؿقسةماألوىلم(م2)وربةمم133

م205م2ذعؾقاتم(م3)ردؿمهضرييمظؾؿفربةمم134

م206م2،مذعؾقاتم"عـماظؾقؽةماظلعقدؼةم"مظداردةم،ماجملؿقسةماألوىلمل(م3)وربةمم135

م207م3ذعؾقاتم(م4)ردؿمهضرييمظؾؿفربةمم136



 ن 

م208م3،مذعؾقاتم"عـماظؾقؽةماظلعقدؼةم"مظؾداردةم،ماجملؿقسةماألوىلم(م4)وربةمم137

م209،مخاررةم"عـماظؾقؽةماظلعقدؼةم"مظؾداردةم،ماجملؿقسةماألوىلم(م5)وربةمم138

م210،مأصاظةم"عـماظؾقؽةماظلعقدؼةم"مظؾداردةم،ماجملؿقسةماألوىلم(م6)وربةمم139

م214م( Op Art )اظػـماظؾصريمجمؿقسةمظؾداردةم،ماجملؿقسةماظـاغقةم،م(م7)وربةمم140

م215م( Op Art )اظػـماظؾصريممجمؿقسةمظؾداردةم،ماجملؿقسةماظـاغقةم،(م8)وربةمم141

م216م( Op Art )اظػـماظؾصريممجمؿقسةماجملؿقسةماظـاغقةم،ظؾداردةم،م(م9)وربةمم142

م217م( Op Art )اظػـماظؾصريممجمؿقسةمظؾداردةم،ماجملؿقسةماظـاغقةم،(م10)وربةمم143

م218م( Op Art )اظػـماظؾصريممجمؿقسةمظؾداردةم،ماجملؿقسةماظـاغقةم،(م11)وربةمم144

م219(م Op Art )اظػـماظؾصريمجمؿقسةمظؾداردةم،ماجملؿقسةماظـاغقةم،م(م12)وربةمم145

م220م( Op Art )ظؾداردةم،ماجملؿقسةماظـاغقةم،مجمؿقسةماظػـماظؾصريم(م13)وربةمم146

م223م( Graphic)ظؾداردةم،ماجملؿقسةماظـاظـةم،ماظردقعقاتم(م14)وربةمم147

م224م( Graphic)ظؾداردةم،ماجملؿقسةماظـاظـةم،ماظردقعقاتم(م15)وربةمم148

م225 ( Graphic)ظؾداردةم،ماجملؿقسةماظـاظـةم،ماظردقعقاتم(م16)وربةمم149

م226 ( Graphic)ظؾداردةم،ماجملؿقسةماظـاظـةم،ماظردقعقاتم(م17)وربةمم150

م227 ( Graphic)ظؾداردةم،ماجملؿقسةماظـاظـةم،ماظردقعقاتم(م18)وربةمم151

م230م(مphoto montage)ماظصقرمظؾداردةم،ماجملؿقسةماظرابعةم،مدعجم(م19)وربةمم152

م231م(مphoto montage)مظؾداردةم،ماجملؿقسةماظرابعةم،مدعجماظصقرم(م20)وربةمم153

م232م(مphoto montage)مظؾداردةم،ماجملؿقسةماظرابعةم،مدعجماظصقرم(م21)وربةمم154

م233م(م photo montage)ظؾداردةم،ماجملؿقسةماظرابعةم،مدعجماظصقرم(م22)وربةمم155
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Summary of the Research 

The Abstract Artistic Values In Saudi Painting As An 

Experimental Entry To Innovate Painting Projects 

 

 

This study aims to   acquaint the resources from which the artist elicited his 

abstract direction whether the analytic or descriptive one in Saudi or West 

Art, and which contribute in defining and dividing the works of  Saudi 

abstract artists according to the analytic descriptive curriculum which the 

study followed. This was to know the abstract analytic descriptive 

characteristics for this direction. This helps to elicit constructive solutions 

and methods helping in eliciting artistic empirical entries and technical 

processors to express about new-fashioned meanings and contents. 

This study also aims to find different entries and resources upon which a 

group of works about techniques can be produced .these techniques aim to 

emphasize on certain characteristics as a method for a study that contains a 

contemporary Saudi content. 

The research is divided into eight chapters distributed as follows:- 

  

Chapter One : 

This chapter contains the research background, problem, assumptions, aims, 

importance, limits, curriculum and vocabularies. 

 

 

 



Chapter Two : 

This chapter contains the most important related studies that are related to 

the research subject and which are divided into two groups: 

1: studies in abstraction. 

2: studies in Saudi Figuration. 

 

Chapter Three : 

This chapter includes the theoretical side of studying abstraction and its 

historic and philosophical dimensions, the artistic temporal sequence of the 

abstraction development along these ages:  

Primitive art, Ancient Egyptian art and Islamic art. 

Then the study moved to abstraction in the twentieth century and an 

explanation of the concept of the modern abstract art and its directions 

(Abstract Kinetic, Pure Abstract, Abstract Natural , Abstract Suprematism 

Optical Deceit  Abstract and, Abstract Alphabet, Abstract   Summary , 

Abstract  Organic ).  

In the latest part of the chapter, the study commented on the most important 

critics and philosophers of art and abstract artists (Plato, Socrates, John Doe, 

Kandnisky, Picasso and Mukhtar ALAttar). 

 

Chapter Four : 

This chapter deals with the most important abstract directions in modern 

figuration, and which are related to the study and around which the research 

subject revolves. These directions are the abstract analytic direction and the 

abstracts descriptive one. It also mentions the most important artist of each 

direction in their chronological order.  



After that the chapter presents a short scrap about each artist and some 

models for their abstract works. 

 

Chapter Five : 

Chapter V presents the history of plastic figuration in Saudi Arabia, as it 

contains a study for the geographic, historic, cultural and religious 

importance of the kingdom. It also views the Plastic Movement in the 

kingdom since its emergence and the most important responsible authorities 

contributing in it, ending with a classification for the stages of Figuration in 

the kingdom. These stages are divided into four consecutive generation 

(sixties Generation, seventies Generation, eighties Generation and nineties 

Generation). The chapter also reviews the most important names of each 

generation. 

 

Chapter Six : 

This chapter details the resources of eliciting the artistic values of the Saudi 

abstract artist which are divided as follows:-(the innate art, the Islamic 

heritage, the geographic environment, Aseer architectonic heritage, popular 

heritage ,handmade heritage ,metal trappings, popular uniform, Saudi folk 

and traditions, letters and Arabic calligraphy, graphic art and modern 

technology).Then follow the classification and analysis for  extracts from the 

styles of the abstract artists in K.S.A. who have a relation with this research 

and who are classified as analytic abstract artists and descriptive abstract 

artists. 

 

 

 



Chapter Seven : 

This chapter is specialized for the practical study of the research with an 

introduction for the (experiment and its aims and the entries and contents 

related to the research which contain an intellectual, technical entry. then 

this chapter presents the experiment of the research.  

 

Chapter Eight : 

This is a chapter for the results, recommendations, Arabic and foreign 

references, electronic references, a research summery in Arabic and English 

and the research extracts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Subject: abstract artistic values in Saudi representation as an experimental 

approach to generate new representation works.  

Presented by : Sarah Bent Salem Omar Banob 

Supervised by: Prof Dr. Safaa Ali Fahmi Dyab 

 

The present research follows both analytical and experimental descriptive 

approach through the theoretical and applied framework to reach  the 

objectives cited by this research and achieving the hypotheses prescribed by 

this study. 

This study was made to reach the initiatives and creative starting points from 

which the artist makes use in enriching and differentiating the abstract 

artistic value in his representational works and exploring the constructive 

approaches and multiple formative solution in such abstract works whether 

expressive or engineering through analytical study and classification. It is 

through exploring such solutions and approaches we can reach artistic 

experimental approaches and technological treatments to express new 

contents and meanings that enrich this modern abstract representational side. 

Consequently this research aims to present new approaches, initiatives and 

treatments in dealing with the expressive and engineering abstract forms and 

to make use of them in generating a group of artistic works to enrich the 

field of representation in the Kingdom of Saudi Arabia.  

The most important results reached by the study include the following: -  

 multiplicity and diversity of inspiration and vision for the Saudi artist 

according to the characteristics of each area in the kingdom that 



include special popular heritage that distinguish it from other areas. 

This heritage is considered an important source for inspiration the 

matter that led to the diversification of creative thought in producing 

abstract products that distinguish his products from others.  

 The capabilities of using computer technologies and its multiple 

techniques in abstract representation to present new treatment and 

expending the imagination field to preset modern representational 

products.  

 The current research contributes in enriching the teaching of abstract 

representation to the students of the department of Art and recording a 

part of the Saudi formative movement to keep our cultural heritage 

through the conclusions reached by the study from both theoretical 

study and self experiment.  
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ل األول ـالفص

:  خلفية البحـث  

تارىبية ك  كذلك نتيجة لظركؼلقد كانت اغبركات الفنية التشكيلية دائما نتاجا لئلطار الفكرم الثقاُب كالعقائدم ، ك    

اجتماعية ، فاختبلؼ الظركؼ كىذا اإلطار ىو الذم يأٌب بالتنوع ُب األساليب الفنية ُب األزمنة اؼبختلفة ، حيث تنعكس 

. ُب مضموف األعماؿ الفنية  اػباصة لكل عصرسفة فلاؿ

فمنذ ما يقارب األربعُت عاما أك . " كاغبركة التشكيلية ُب اؼبملكة العربية السعودية كانت ُب طور التكوين منذ كقت قريب     

كيلي اؼبعاصر ، كأف وبتل يزيد استطاعت التجربة التشكيلية ُب اؼبملكة العربية السعودية أف تتبوأ مكانة على خارطة الفن التش

، كقبد أف من  ( ِّ، َََِالسليماف ) " الفناف التشكيلي السعودم موقعا على الساحة العربية مع العمر القصَت لوالدة ىذه التجربة 

للدراسة بتعاث ؾبموعة من الطلبة كاؼبدرسُت إٔب مدف كعواصم العآب ااغبركة التشكيلية ُب اؼبملكة ىو ُب تطور  األسباب الرئيسة

. عامة كدراسة الفنوف خاصة كلئلطبلع على كل ما ىو جديد ُب ىذا اجملاؿ ، فأصبح لديهم رؤل إبداعية كنظرة مشولية أكسع 

 
فبعدما كاف جيل الركاد ُب اؼبملكة العربية السعودية تتسم أعمالو باغبذر كتلمس الطريق ُب خطوات كئيدة ، إال أنو عاما "     

األفاؽ كيتزايد اإلبداع كالرؤل ك انطبلقات اػبياؿ اتساعا كعمقا كارتفاعا ، حبيث تصاعد التكافؤ كالنديٌة بعد عاـ أخذت تتسع 

، كبرغم  ( ُت ، .داعبويلي )   "بُت الفنانُت العرب صبيعا من اؼبشرؽ إٔب اؼبغرب ، كتعددت اؼبواىب كتبلورت شخصيات فنية عديدة 

دية ، إال أف ىناؾ بعض القصور إلبراز االذباىات الفنية من قبل النقاد كاؼبؤرخُت للحركة ىذا التطور ُب اغبركة التشكيلية السعو

. الفنية 

 
كلقد ظهرت بعض االجتهادات من قبل الفنانُت كالكتاب ُب بعض الصحف كاجملبلت اؼبختلفة ، بشكل ال يوازم زخم "    

ف األكٔب بنا أف نسعى إٔب إبراز القيم الفنية كالفكرية لركاد كفنا٘ب التصوير لذا كا ، ( ََِّاغبريب ) " اإلنتاج الفٍت الذم نشهده اليـو 

، كدكرىم ُب إثراء اغبركة الفنية السعودية اغبديثة من خبلؿ الدراسة اؼبنهجية لتوثيق كربليل تلك القيم الفنية كالفكرية غبركة 
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. دية تؤرخ الفن التشكيلي كالتحوالت اؽبامة اليت مر هبا كذلك نظرا ألنبيتها ُب اؼبساعدة على قراءة نق. " التصوير اغبديث 

كمعرفة اذباىات الفنانُت اؼبمثلُت للواقع التشكيلي باؼبملكة ، كذلك من أجل التعرؼ على خصائصهم التعبَتية كالفنية كتقنياهتم 

 (. ََِّ اغبريب)  " كخاماهتم

 
در اإلبداع من البيئة كما تزخر بو من صباليات ، كالًتاث الشعيب كتعددت األساليب كاالذباىات الفنية نتيجة تنوع مصا"     

، كٓب ينغلق الفناف السعودم أك يقتصر على ىذه اؼبصادر فقط كإمبا  مية الرائعة تلك ىي أىم اؼبصادر للمملكة كاغبضارة اإلسبل

القرنُت التاسع عشر كالعشرين ، كلذلك قبد  استفاد من اؼبدارس كاالذباىات الفنية اغبديثة اليت ظهرت ُب أكركبا كأمريكا ، خبلؿ

ىكذا تعترب  (. َُ، َََِالسليماف ) " التأثَتية ، التعبَتية ، السريالية ،كالتجريدية  ليب ُب اإلبداعات السعودية مثل تعدد األسا

. التجريدية من االذباىات اؼبميزة اليت أثرت ُب أشكاؿ الفن التجريدم ُب اؼبملكة العربية السعودية 

 Wassilyواسيلي كاندنيسكي فأما البداية اغبقيقية لظهور األسلوب التجريدم فكانت على يد اؼبصور الركسي الكبَت "     

Kandinsky  " (ت ،.إظباعيل د ُِٗ)  . التجريدية : أحدنبا .. كمن ٍب أخذت التجريدية تشق طريقها ُب اذباىُت متوازيُت

  Abstract Geometrismكاالذباه الثا٘ب  التجريدية اؽبندسية   Abstract Expressionismالتعبَتية 

 

:  مشكلة البحث

كقد الحظت الباحثة أف بعض الفنانُت السعوديُت تأثركا هبذه االذباىات التجريدية ، فمنهم من اتسمت أعمالو بالتجريدية     

ؤية فنية خاصة بو صبع فيها بُت الوعي بلغة ، الذم حقق ر كطو الصباف التعبَتية كأسلوب أعماؿ الفناف عبد اغبليم رضوم

  عبد اهلل ضباس كأعماؿ على سبيل اؼبثاؿ كليس اغبصر أعمالو بالتجريدية اؽبندسية اتسمتالتشكيل التعبَتية اجملردة ، كمنهم من 

غَته من مؤثرات  حيث قبد أف كل فناف لو أسلوبو الذم يتفرد بو كيبيزه عن،  كما ىو كاضح أيضا ُب أعماؿ علي الرزيزاءك، 

 .الفنية أثرت على إنتاجو كتقنياتو 

 

: وعليو تتحدد مشكلة البحث في التساؤالت اآلتية 
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 ىي اؼبؤثرات كاؼبنطلقات اإلبداعية اليت استلهم منها الفناف السعودم القيم الفنية التجريدية ُب أعمالو التصويرية ؟ ما 

 ة كاؽبندسية اليت يتم الكشف عنها بالدراسة التحليلية ُب التصوير كيف يبكن االستفادة من القيم التجريدية التعبَتم

 السعودم ، كمدخل ذبرييب الستحداث أعماؿ تصويرية ؟

 

 : فروض البحث

 كن التوصل إٔب اؼبؤثرات كاؼبنطلقات اليت استفاد منها الفناف ُب إثراء القيمة الفنية التجريدية ُب أعمالو التصويريةٙب. 

 اليب البنائية كاغبلوؿ التشكيلية اؼبتعددة ُب أعماؿ التصوير التجريدم التعبَتم كاؽبندسي يبكن الكشف عن األس

 .السعودم بالدراسة التحليلية كالتصنيف 

 خل ذبريبية ابالكشف عن تلك اغبلوؿ كاألساليب البنائية ُب أعماؿ التجريد اؽبندسي كالتعبَتم يبكن التوصل إٔب مد

 .اليت ستقـو بإجرائها ذبربة الدارسةمستحدثة ، تثرم هبا  عن مضامُت كمعافت تقنية للتعبَت فنية كمعاعبا

 

:  أىداف البحث

 جريديُت اؼبختارينالكشف عن أصوؿ كمنابع القيم الفنية كاغبلوؿ التشكيلية كاألساليب البنائية ُب أعماؿ الفنانُت الت. 

 أعماؿ اؼبصورين السعوديُت تصنيف كربليل األعماؿ الفنية التجريدية اؽبندسية كالتعبَتية  ُب . 

  التوصل إٔب مداخل كمنطلقات كمعاعبات جديدة ُب تناكؿ األشكاؿ التجريدية التعبَتية كاؽبندسية كاإلفادة منها ُب

 .استحداث ؾبموعة من األعماؿ الفنية إلثراء ؾباؿ التصوير ُب اؼبملكة العربية السعودية 

 

 

 

 : أىمية البحث
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 اخل ذبريبية كآفاؽ تعبَتية جديدة باإلفادة من تنوع األساليب األدائية كاغبلوؿ الفنية ُب البحث ُب إهباد مد يسهم

 .التصوير التجريدم

  يشارؾ البحث ُب إثراء تدريس التصوير التجريدم لطالبات قسم الًتبية الفنية ، كذلك من خبلؿ النتائج اليت ستتوصل

 .الذاتية من خبلؿ الدراسة النظرية كالتجربة  لدارسةإليها ا

 الثقاُبمن جوانب اغبركة التشكيلية السعودية ، فبا وبافظ على تراثنا  مهمُب عملية تسجيل جانب  اإلسهاـ. 

 

:  حدود البحث

  دراسة أىم اذباىات التجريد ُب التصوير اغبديث .

 كاليت  التصوير السعودم ُب تقتصر الدراسة على األعماؿ اؼبختارة من االذباىات الفنية التجريدية التعبَتية كاؽبندسية ،

 .منذ بداية اغبركة التشكيلية السعودية ُب هناية الستينيات كحىت اآلف ظهرت 

  الوقوؼ على أىم اؼبؤثرات ُب البيئة اليت شكلت القيمة الفنية للفناف السعودم ، كاليت قبد معظمها من مناطق اؼبملكة

 .العربية السعودية 

 ىا الفناف السعودم تعبَتاتو التجريدية التعبَتية كاؽبندسية ، الستخبلص القيم الفنية دراسة أىم اؼبنابع اليت أستقى من. 

 

:  منهج البحث 

: من النهج الوصفي التحليلي كالتجرييب من خبلؿ اػبطوات التالية  تتبع الدراسة كبل  

:  اإلطار النظرم/ أ

 ديثاّب ندسي ُب الفنت التجريد التعبَتم كالودراسة مفاىيم كاذباىا. 

  دراسة أىم اذباىات ك أساليب التصوير باؼبملكة العربية السعودية. 

  اختيار أعماؿ الفنانُت التجريديُت اليت يتم تناكؽبا بالوصف كالتحليل. 
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  كاؼبداخل الفنية اليت استعاف هبا الفنانوف اؼبختاركف الستخبلص أىم كاؽبندسية الوقوؼ على أىم االذباىات التعبَتية

 .كيلية لئلفادة منها ُب التجربة الذاتية للباحثة اغبلوؿ التش

:  طبيقياإلطار الت/ ب

تعبَتية اؿصياغات اؿلكشف عن كباعلى اؼبعا٘ب كاؼبضامُت كاغبلوؿ التشكيلية اؼبستخلصة من الدراسة النظرية ،  بناءن         

_ كاؼباسح الضوئي _ كامَتات كطابعات رقمية _ كمبيوتر ) ، كمن خبلؿ استخداـ التكنولوجيا اغبديثة من  الفنيةعاعبات آبك

تصاميم مبتكرة كأعماؿ تصويرية ذبريدية معاصرة من  تستفيد الباحثة من ذلك ُب استحداث( برامج التصميم  _ القلم الضوئي 

.  خبلؿ تلك التقنيات 

 
:  مصطلحات البحث

  الليــــ الفنيةِةrtistic Values   ِة ِة A : 

 (. ُّٓٗإلياس ، ) " ، قيمة ، قدر ، أنبية شبن " تعٌرؼ القيمة بػ      

" كالقيم ُب العمل الفٍت ىو ما يستند إليو من قيم لونية كخطية كملمسية كتعبَتية كرمزية كتكوينية كغَتىا ، يهقٌيم من خبلؽبا "     

 (.ت .الشاؿ د) 

يلية لنسق خاص تتجلى فيو براعة الفناف ُب تتمثل ُب طريقة التناكؿ كإخضاع العناصر التشك" ككما يرل عكاشة ُب أف القيم    

    (. ٖ،  ُِٗٗعكاشة ) . "التصوير كاإلبداع 

 

    التجريدAbstract : 

 (. ُْٗٗابن منظور ، ) " التعرية من الثياب كأنو دبعٌت التشذيب " قاموس لساف العرب البن منظور التجريد بأنو يعرؼ       

يرمز لؤلشياء اؼبوجودة ُب العآب اؼبرئي ، أك ىو أسلوب لتمثيل األشياء  : على أنو_ يدالتجر_ يعرؼ قاموس اكسفورد ككما      

ذبريدم _  طلحات ؼبعٌتاؼبادية اليت تتضاءؿ أنبيتها ، كتلغي معظم تفاصيلها ، كىي دائما مسألة نسبية ، كىناؾ العديد من اؼبص

: كىي _ 
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                                       non opjective                                                                        البلموضوعية            

 non representative                                            البلسبثيلي                                     

          non formal                                                                             البلشكلي               

 non figurative                                                                      البلتشخيصي              

                                                                                                    Osborne 1981).) 

ىو مصطلح يطلق على الفناف البلتشخيصي الذم ال ينقل من الطبيعة : كما تعرفو دائرة اؼبعارؼ الربيطانية الفناف التجريدم  ك   

 Encyclopedia  . نقبل حرفيا ، كقد أطلق على معظم الفنوف اؼبعاصرة اليت هتدؼ إٔب سبثيل الفن لذات الفن ىو اؽبدؼ األظبى

Britanic1973,p.25) .) 

ال يرتبط باؼبوضوعات اؼبلموسة ، حيث ال يتصل بشيء بعينو ، كىو يتصف " كما يعٌرؼ قاموس نيوكلنيز التجريد بأنو    

 ".         بالصياغة اؽبندسية أك من جهة أخرل بالصفات البلسبثيلية ، كليست لع داللة بظواىر معينة ، كىو دبثابة ملخص لؤلشياء

The new Collins 1982 , p.5 )  .)

كيتناكؿ البحث اغبإب التجريد من الناحية اؽبندسية كالتعبَتية من خبلؿ عملية استخبلص اعبوىر من األشكاؿ الطبيعية     

القرف العشرين من دراسة أعماؿ فنانُت ستفادة كعرضها بشكل جديد ، فيو إحكاـ للعبلقات التشكيلية بُت اعبزء كالكل ، كباال

. كأعماؿ الفنانُت التجريديُت السعوديُت الذين برزكا ُب نفس اإلطار 

 :  Abstract Artالفن التجريدي و    

يعتمد ُب األداء على أشكاؿ ؾبردة بعيدة عن مشاهبة صورهتا الواقعية ، كىي صفة لعملية استخبلص اعبوىر من األشكاؿ "     

عٍت بإحكاـ العبلقات التشكيلية بُت األجزاء كالكل أك بُت التفاصيل كالصيغة ، كليس بالعربة الطبيعية كعرضو بشكل جديد ، كم

 (.ـ ُٖٕٗريد  )  "  ُب التجريد باؼبدلوؿ الظاىر كإمبا جوىر العبلقات كتأصيلها ك إحكامها

  التجريدية التعبيريةAbstract Expressionism  : 

خبلؿ األشكاؿ الفنية ، كالتبليغ دبعا٘ب تشكيلية كليست بًتابطات بصرية خارجية ، أم تعٍت عملية التبليغ اليت ربدث من "     

أف األشكاؿ كاأللواف ُب ذاهتا حينما تصاغ ، تولد اؼبعا٘ب التشكيلية ، كىي زبتلف عن اؼبعا٘ب اليت تعتمد على الًتابطات البصرية 
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، كالصبلبة ، كالعضوية كلها معا٘ب تستثَتىا بعض األعماؿ التجريدية ، ، فالتزاحم ، كالتدفق ، كالوفرة ، ك االنفراج ، ك اؼبيوعة 

 (. ِّٗت ، .البسيو٘ب د) " كيستجيب ؽبا اإلنساف دكف أف يربطها دبدلوؿ بصرم معُت 

 

   التجريدية الهندسيةAbstract Geometrism : 

للقيم البنائية اؼبمكنة ، كىو هبذه اؼبثابة بعيد سباما  ىو الفن اػبالص لعلم العمارة فهي االستكشاؼ اؼبهم كالبياف التشكيلي"     

عن العناصر اإلنسانية ، فهو يعتمد على استخبلص القيم اعبمالية ُب األشكاؿ كربويلها إٔب خطوط مستقيمة كأقواس 

 (.ـُٖٕٗريد  ) " لعناصره ؾبسمة كمسطحات كأشكاؿ 

 

  الفن الشعبيFolk art  : 

يد ، من حيث اعبودة كالتطبيق ، كالذم من اؼبفًتض أف يكوف قد رسخ ُب أذىاف الناس كىو فن بسيط بعيد عن التعق" 

 Lucie )  84 , 1996). "كقد ظهر مفهـو الفن الشعيب بالتحديد ُب القرف التاسع عشر . البسطاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لفصل الثاني ا
الدراسات المرتبطة 

( دراسات في التجريد ) 
 :م 1967 -بهاء عشـ مرقص  .ُ
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النزعة اإلنسانية التعبيرية التجريدية وإمكانية االستفادة منها في أساليب التصوير بالمرحلة اإلعدادية  :ف بعنوا

تضمنت الدراسة العبلقة بُت االذباىات التجريدية كالتعبَتية ، كربليل اعبوانب الفكرية كاإلنسانية ُب أساليب فنا٘ب التجريدية       

اؼبراىق من خبلؿ االىتماـ بتذكؽ الًتاث القومي ، كما تعرضت الدراسة لوجهات نظر النقاد التعبَتية ، كدراسة سيكولوجية 

اػبلفية التارىبية  كيتم االستفادة من ىذه الدراسة ُب معرفة. ألساليب أىم الفنانُت الركاد الذين كضعوا اػبطوط العريضة للحركة 

  .كجهات نظر النقاد ألساليب أىم الفنانُت الركاد ُب التجريدية التعبَتية  ؿمن خبل كاألبعاد الفكرية كالفلسفية للتجريدية التعبَتية

: م 1977 -سعاد أحمد جمعة .ِ

 االتجاه الال تمثيلي في تصوير اللرن العشرين وأثره في التدريس بالمرحلة اإلعدادية: عنواف ب

عشرين ، كالعوامل اليت أدت لنشوء ىذا االذباه ، كما سبثيلي ُب تصوير القرف اؿالدراسة ُب تناكؽبا لبلذباه البلتتلخص ىذه      

الذباه البلسبثيلي كالذم كاف من ضمنو األسلوب اؽبندسي كالتعبَتم ، كاألسس كاػبصائص اإلبداعية اتصنيف ؿتعرضت الدراسة 

مبا تفيد ىذه الدراسة البحث يب. كمدل تأثَتىا على رفع مستول التعبَت الفٍت لطبلب اؼبرحلة اإلعدادية كتنمية قدراهتم اإلبداعية 

صنيف ىذا االذباه ُب فن التصوير السعودم تمن خبلؿ ُب إلقاء الضوء على تصنيفات االذباه البلسبثيلي اؽبندسي كالتعبَتم اغبإب 

 .

 :م 1979 -إخالص محمد عبد الحفيظ  .ّ

 برسوم األطفالالليـ التجريدية في التصوير المصري اللديـ والتصوير الحديث وعالقتهما  :بعنواف 

تعترب ىذه الدراسة من الدراسات اليت قامت بدراسة القيم التجريدية كتوضيحها ُب التصوير اؼبصرم القدٙب ، ككما تظهر      

الدراسة تتبعا لتطور التجريد من الناحية الفلسفية كالفنية معتمدة على آراء كبار الفنانُت كالفبلسفة ، كقامت بدراسة مقارنة بُت 

. التجريدية ُب التصوير اؼبصرم القدٙب كالقيم التجريدية ُب التصوير اغبديث ، كعبلقة تلك القيم التجريدية ُب رسـو األطفاؿ القيم 

، حيث يتعرض اغبديث  القدٙب ك كتستفيد الباحثة من الدراسة ُب التعرؼ على ربقيق تلك العبلقة التجريدية ُب التصوير اؼبصرم

 .ديث البحث اغبإب للتصوير اّب

 :م 1990 -عال أحمد علي يوسف .ْ
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 إعداد برنامج لتدريس التصوير بكلية التربية الفنية من خالل اتجاىات التجريد في التصوير الحديث :بعنواف 

تضمنت الدراسة فكرة إعداد برنامج لتدريس التصوير كذلك من خبلؿ اذباىات التجريد ُب التصوير اغبديث ، كما فيو من      

الشكل العضوم اجملرد ، كركزت الدراسة على التجريد العضوم هبدؼ التوصل إٔب معاعبات تشكيلية  السيمابداعية قيم فنية كإ

يبكن من خبلؽبا الوصوؿ إٔب منطلقات فكرية للوعي دباىية التجريد ، كما تناكلت ربليل اػببليا اغبية كالقطاعات اؼبختلفة كاليت 

كيستفيد البحث اغبإب من الدراسة ُب التعرؼ على الشكل العضوم كما . ـبتلفة  افو خبلؽبا التعبَت عن مضامُت كمع يبكن من

 . وبمل من قيم صبالية ذبريدية 

 : م 1993 -إبراىيـ عبد المغني إبراىيـ عفيفي   .ٓ

العالقة الكامنة بين الشكل واألرضية في التصوير الحديث كمدخل لبرنامج تجريبي لتدريس التصوير : بعنواف 

اكلت ىذه الدراسة مفهـو العبلقة بُت الشكل كاألرضية ُب التصوير ، كمدل أثر ىذه اعبوانب اغبسية كاإلدراكية ُب تفسَت تن     

العبلقة بُت الشكل كاألرضية ، كمن ٍب تناكلت الدراسة اؼبفاىيم الشائعة حوؿ العبلقة اؼبستحدثة بُت الشكل كاألرضية من خبلؿ 

كر عناصر التشكيل الفٍت اػبط كاللوف كاؼبلمس كالنور كالظل كاؼبساحة ُب استحداث عبلقات للشكل آراء اؼبفكرين كالفنانُت ، كد

كتفيد ىذه الدراسة البحث اغبإب من خبلؿ ربليل بعض األعماؿ التصويرية ألىم اؼبدارس . كاألرضية ُب التصوير اغبديث 

.  بية كالتجريدية كغَتىا من اؼبدارس اليت تستفيد منها الباحثة كاالذباىات اليت كحدت العبلقة بُت الشكل كاألرضية مثل التكعي

 

 

 

 :م 1999 -رضا محمود محمد مرعي  .ٔ

 التجريدية التعبيرية في مصر كمدخل تجريبي إلثراء التصوير المعاصر :بعنواف 

التعبَتم ُب التصوير ، فبا ساعد ُب منها الفناف اذباىو التجريدم  استلهمة إٔب التعرؼ على اؼبصادر كاؼبنابع اليت هتدؼ الدراس     

ربقيق اػبصائص الفنية للتجريدية التعبَتية ُب أعماؿ الفنانُت اؼبصريُت كاألجانب ، كما هتدؼ الدراسة إٔب الكشف عن األسس 

كتصنيف األعماؿ  العامة كاؼبشًتكة كاؼببلمح القومية كاحمللية ُب أعماؿ الفناف التجريدم التعبَتم اؼبعاصر ، كاليت تساعد ُب ربديد
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ؼ عن اؽبوية احمللية ُب أعماؿ الفنانُت كاليت ؽبا دكر ُب كيستفيد البحث اغبإب من الدراسة السابقة ُب الكش. التجريدية التعبَتية 

  .تأكيد االذباه التجريدم ُب التصوير السعودم 

 :م 2000 -ثريا حامد يوسف  .ٕ

 والهندسي في التصوير التجريديالعالقة التكاملية بين الشكلين العضوي  :بعنواف 

إف تضمنت الدراسة كيفية ربقيق العبلقة التكاملية بُت الشكلُت العضوم كاؽبندسي ُب العمل التصويرم التجريدم ، حيث       

 حيث كاجهت صعوباتـبتلفاف من حيث طبيعة تركيب كل منهما ، كرباكؿ الباحثة اعبمع بُت ىذين الشكلُت اؼبتباينُت  الشكلُت

ال أف ىناؾ عدة عوامل فنية كحلوؿ تشكيلية يبكن أف تساعد الفناف ُب ربقيق تلك العبلقة التكاملية كىذا ما رباكؿ الباحثة إ

كتفيد الدراسة البحث اغبإب ُب إثراء اعبانب النظرم من خبلؿ اػبلفية التارىبية لظهور . الوصوؿ إليو من خبلؿ تلك الدراسة 

. اجملرد عرب العصور الشكل 

 :م 2000 -ىاني أحمد حلمي السنباطي  .ٖ

التصوير التجريدي الهندسي المصري إلثراء الجوانب اإلبداعية في مجال التصوير  :بعنواف 

هتدؼ الدراسة إٔب دراسة كربليل ألعماؿ اؼبصورين اؼبصريُت ُب ؾباؿ التجريد اؽبندسي للكشف عن اغبلوؿ التشكيلية كالطرؽ       

ح دة لتصبكذلك من خبلؿ بناءات ىندسية ؾبر ذبريبية للتعبَت عن مضامُت كمعافو كما تكشف عن مداخل البنائية ُب أعماؽبم ، 

العوامل األساسية اليت أدت إٔب ظهور التجريد اؽبندسي ُب الفن اؼبصرم تكارم ، كما تضمنت الدراسة االبمنطلقا إلثراء الفكر 

كالبحث . ظهور اذباىُت للتجريد نبا التجريدية التعبَتية ك التجريدية اؽبندسية اغبديث كمنها اغبداثة التشكيلية ُب الغرب متمثلة ُب 

 . التجريدم اؽبندسي كالتعبَتم كأىم ركاده  ذباىُتالتشكيلية كالقيم البنائية لبلاغبإب يستفيد من الدراسة ُب تناكؿ اغبلوؿ 

 : م2002-بنت عبداهلل بوكر  وديعة .ٗ

في التربية الفنية  يائنات البحرية كمدخل إلثراء التصوير التجريدالنظـ العضوية في الك :بعنػػواف 

من خبلؿ النظم العضوية كالقيم ،  ية بشكل خاص بشموليةتناكلت الدراسة التجريد بشكل عاـ كالتجريدية التعبَتية العضو     

، كما ًب إعداد برنامج ف العشرين كحىت اآلفالتشكيلية للكائنات البحرية ، كربليل ألعماؿ أىم الفنانُت التجريديُت من بداية القر
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كيستفيد البحث اغبإب من الدراسة ُب االستفادة من . التجربة الذاتية لدل الباحثة  لتجريدية العضوية دبا يثرملتدريس ا

. مصطلحات التجريد كالتجريدية التعبَتية 

:  2007-شرين بنت معتوق الحرازي .َُ

  المرتبط بالتكنولوجيا الحديثة كواجهة حضارية بالمملكة العربية السعوديةالتصوير الجداري المعاصر   :بعنواف 

لوجيا اغبديثة للخامات كاألدكات ُب الكشف عن صياغات فنية مستحدثة ، كتناكلت الدراسة كيفية االستفادة من التكن     

كالتعرض لبعض مباذج من التصوير اعبدارم ُب اعبدارم اؼبعاصر كواجهة حضارية للمملكة العربية السعودية ، تعمق مفهـو التصوير 

العصور التارىبية اؼبختلفة ، كالعصر اغبديث كاؼبعاصر ، كيسعى البحث إٔب توظيف معطيات الكمبيوتر كالوسائط اؼبصاحبة لو 

التعرؼ على أبرز  إلعادة صياغة اؼبفردات التشكيلية ذات الطابع البيئي ُب اعبدارية اؼبعاصرة ، كتفيد الدراسة البحث اغبإب ُب

ارتبطت هبذه التكنولوجيا اليت الفنية ذباىات كالتيارات كأىم االالذين استفادكا من التكنولوجيا كاػبامات كاألدكات اؼبعاصرة الفنانُت 

. يفيد التجربة الذاتية للباحثة  دبا

 :م 2007 -أسماء صالح باىميـ  .ُُ

كوين التصورات التشكيلية  استخدام التوليف كطاقة إبداعية كامنة في ت :بعنواف 

تضمنت الدراسة استخداـ التوليف كقيمة فنية إبداعية باػبامات اؼبختلفة ، كزبصصت الدراسة بالوقوؼ على أعماؿ الفنانُت      

حث إٔب استخداـ أساليب التكعيبيُت كمعرفة أساليب التوليف لديهم الستحداث أعماؿ تصويرية معاصرة ، كما تطرؽ الب

كتفيد الدراسة البحث اغبإب ُب االستفادة من أساليب التوليف اليت شكلت عن طريق التقنيات . اغبديثة ُب التوليف  االتكنولوجي

. اؼبستخدمة بربامج اغباسب اآلٕب ، كحيث يفيد الباحثة ُب التجربة الذاتية كاؼبستخدـ فيها أسلوب تصميمات اعبرافيك 
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( السعودي التراث ودراسات في التصوير ) 

 
 : ـُْٖٗ_سلمان عبد الرسول  .ُ

 التشكيل المعاصر في دول مجلس التعاون الخليجي  :بعنواف 

ػبليج كؾبلس اليت صبعت الفن ُب أقطار اػبليج ، كتضمنت الدراسة مناطق ا اؼبهمةتعد دراسة عبد الرسوؿ من الدراسات     

اؼبملكة العربية السعودية بشيء من التفصيل كاذباه كل  نا٘بعنها ، حيث أسرد ؼ كل دكلة عربية كحملة تارىبية التعاكف كأبرز فنا٘ب

.  كتستفيد الباحثة من الدراسة ُب إلقاء الضوء على أىم الفنانُت اؼبراد ذكرىم ُب البحث . فناف من ىؤالء الفنانُت 
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 :م2000_ عبد الرحمن السليمان  .ِ

مسيرة الفن التشكيلي  :بعنواف 

اؼبمثلُت  خبلؿ تتبع سَت الفنانُت التشكيليُتسة عبد الرضبن السليماف الفن التشكيلي ُب اؼبملكة ، كذلك من تناكلت درا    

 .للواقع التشكيلي ُب اؼبملكة ، مع استعراض حياهتم الفنية كأعماؽبم متتبعا مراحل حياهتم على الساحة التشكيلية السعودية 

.   الدراسة عبانب الفنانُت السعويُت التجريديُت كتستفيد الدراسة اغبالية دبا تعرضت لو ىذه
  

 : م2000_عبد الرحمن السليمان  .ّ

إشارات أولية .. حاضر التجربة التشكيلية في المملكة العربية السعودية  :بعنواف 

 اؼبملكة ، كٓب تكشف ىذه الدراسة عن جهود كنشاطات أبرز الفنانُت الذين عرفوا بفعاليتهم على الساحة الفنية كالثقافية ُب    

من مشاؽبا عبنوهبا  فعاالن  ان كاف ؽبم دكر فتقتصر الدراسة على منطقة معينة من مناطق اؼبملكة بل مشلت مسح عبميع الفنانُت الذم

كتفيد . كمن شرقها لغرهبا ، مع توضيح أىم الظركؼ اليت نشأ فيها الفن ُب تلك اؼبناطق ، كالذم شكل استمرارىا كبركز فنانيها 

، كالذين احتلوا مكانة على خارطة الفن التشكيلي  أىم الفنانُت اؼبصورين السعودييُت الدراسة البحث اغبإب ُب الوقوؼ علىىذه 

. العريب اؼبعاصر من صبيع أكباء اؼبملكة ، كخاصة الفنانُت الذين ازبذكا التجريد منهجا ؽبم ، كسبيزكا هبذا االذباه عن غَتىم 

 :م 2000_ محمد الرصيص  .ْ

الفن التشكيلي في المملكة العربية السعودية  :عنواف ب

أظهرت ىذه الدراسة الفن التشكيلي ُب اؼبملكة العربية السعودية ، كذلك باستعراض سريع كموجز لتطور ىذا الفن من خبلؿ     

كضيح مصادر اإلؽباـ ثبلث فًتات زمنية كثبلث أجياؿ للفن ُب اؼبملكة ، كذلك حسب أعمار الفنانُت كتاريخ ميبلدىم ، مع ت

ىػ ، َُّٗإٔب ُّٕٕكؾباالت التعبَت الفٍت كاألساليب الفنية لكل جيل ، كىذه الفًتات تتضح ُب الفًتة اؼببكرة اؼبمتدة من 

كتفيد الدراسة البحث اغبإب ُب إلقاء الضوء على أىم الفنانُت . كحىت اآلف _ َُُْ: ىػ ، الثالثة ََُْ/ُُّٗ: كالثانية 
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سعوديُت من خبلؿ تلك الفًتات الزمنية ، كمن خبلؿ عمرىم الفٍت كمراحل تطور أسلوهبم الفٍت على الساحة التجريدية اؿ

. التشكيلية ُب اؼبملكة 

 :مـ 2000_ علي بن عبد اهلل مرزوق الشهراني  .ٓ

العناصر الفنية والجمالية للعمارة التلليدية بمنطلة عسير   :بعنواف 

ل األسس البنائية التشكيلية كالقيم الفنية اؼبستخلصة من دراسة كربليل العناصر الفنية كاعبمالية هتدؼ الدراسة إٔب التعرؼ عل    

للعمارة التقليدية دبنطقة عسَت ، كما هتدؼ إٔب استخبلص كدراسة العناصر الزخرفية الشعبية اؼبستخدمة ُب العمارة التقليدية 

. على اػبامات كاألدكات اؼبستخدمة ُب البناء الزخرُب قديبا  دبنطقة عسَت من الداخل كاػبارج كداللتها ، كالتعرؼ

حيث تفيد الدراسة البحث اغبإب ُب توسيع دائرة التعرؼ على الفن الشعيب ُب منطقة عسَت دبا يفيد الدراسة النظرية للبحث     

 .

 :م 2001_ سنان عبد اهلل مها بنت  .ٔ

ي التصوير التشكيلي السعودي المعاصر ودور المرأة في ىذا المجال أثر التراث الثلافي على الرؤية الفنية ف :بعنواف 

ُب الرؤية الفنية للتصوير التشكيلي السعودم اؼبعاصر ،  لكة العربية السعودية كمؤثر رئيستناكلت الدراسة الًتاث الثقاُب للم    

ليب اليت سلكوىا للنهوض باغبركة التشكيلية كأثره على أعماؿ شروبة من اؼبصورات التشكيليات السعوديات ، كاالذباىات كاألسا

كتستفيد الباحثة من الدراسة ُب الوقوؼ على الًتاث الثقاُب السعودم ، فبا يثرم اعبانب . النسائية باؼبملكة العربية السعودية 

. النظرم من البحث اغبإب 

 :م 2002_ ا علياء بنت عبد العزيز الفدّد  .ٕ

نطلة حائل واستنباط تصميمات حلي مبتكرة منها  دراسة الحلي التلليدية بـ :بعنواف 

هتدؼ الدراسة إٔب ابتكار تصميمات حلي معدنية مستوحاة من بعض العناصر البنائية ألشكاؿ اغبلي التقليدية دبنطقة حائل     

ؾ بتوصيفها كتصنيفها من خبلؿ القياـ بدراسة ربليلية كصفية على بعض العناصر الًتاثية اؼبمثلة ُب اغبلي النسائية حبائل ، كذؿ

كتفيد الدراسة . القدماء دبنطقة حائل لبعض اغبلي التقليدية  ؿ الصاغةكالتعرؼ على أىم أساليب التقنية اؼبستخدمة من قب
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البحث اغبإب ُب ما يهم البحث من التعريف بالًتاث الشعيب كالتقاليد الشعبية اليت ُب اؼبملكة ، فبا يفيد اعبانب النظرم من 

. البحث 

 :م 2003_ سهيل سالـ سلمان الحربي   .ٖ

ية  في المملكة العربية السعود تصوير التشكيليال :بعنواف 

نقدية تارىبية للوقوؼ على مدل أثرىا نظر هتدؼ الدراسة إٔب دراسة العوامل اؼبؤثرة على إنتاج التصوير التشكيلي من كجهة     

كتفيد ىذه .  ينية ، كما هتدؼ إٔب توثيق إسهامات الفنانُت التشكيليعلى مسَتة الفن التشكيلي ُب اؼبملكة العربية السعود

.  اليت أدت إٔب ظهور الفن التشكيلي السعودمالتارىبية العوامل كاؼبراحل الدراسة البحث اغبإب ُب عرض 

 :م 2007_ الجالل ، نداء عبد الرحمن  .ٗ

  ثراء التعبير في التصويرالسعودية كمدخل إللمملكة العربية األبعاد الجمالية للرسوم الصخرية في ا: بعنواف 

العربية هتتم دراسة نداء باػبصائص التشكيلية اؼبميزة كقيمتها التعبَتية كالنسق البنائي لنماذج من اؼبواقع األثرية ُب اؼبملكة      

اؽبوية القومية اؼبختلفة ُب الرسـو  ُب إنتاج لوحات تصويرية ذبمع بُت منهاالسعودية ، كاستخبلص األبعاد اعبمالية ؽبا كاالستفادة 

الصخرية للمملكة العربية السعودية ، كاؼبعاصرة اؼبتمثلة ُب استخداـ تقنيات التصوير اؼبعاصر القائمة على اؼبزاكجة بُت التطورات 

م حيث التطور كفبا يفيد البحث اغبإب ُب الفصل األكؿ من اإلطار النظر. الفنية ك مردكدىا على أدكات الفناف التشكيلية 

التارىبي للتجريد عرب العصور ، كاالستفادة من إلقاء الضوء ك اإلحاطة بأىم الرسـو الصخرية التجريدية األثرية ُب اؼبملكة العربية 

. السعودية كاليت تفيد البحث اغبإب 
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الفصل الثالث 
 لتجريد عبر العصورتاريخي لتطور :  أواًل ً 

:  مدخـــــل
 
عبارة عن حلقة كصل تربطنا بأسبلفنا ُب العصور اؼباضية حيث تبادؿ اػبربات كتناقلها من عصر .. فبا ال شك فيو أف الفن      

ىو اؼبرجع .. من أجل أناس آخرين ، الفن  لتجارب أناس بوصفو سجبلن اؽو اغبضارات السابقة كىو ب يوثِّق..  عصر ، الفن إٔب

. اىاتو الفكرية كالعقائدية كمفاىيمو االجتماعية على مر العصورالذم يرجع لو اإلنساف لَتل اتج

 
ظبات اؿوبمل بعض يؤثر على الفن اغبإب ك  قبد أف الفن ُب تغَت كتطور مستمر بتطور اجملتمعات ، كالًتاث الفٍتىكذا      

الثقافة العامة للعصر ، فالفن ىو  ىا بركحالفنوف صبيع حيث اتصاؿما وبمل من ذبديد كتطور معاصر ،  باقية من اؼباضي بقدراؿ



 17 

ان ىائبلن من زٍخم ، لوجدنا سا٘ب زمانيان كمكانيان ، فلو نظرنا إٔب الًتاث اإلفاغبضارات كتطوراهتا كشاىد على أؾبادىا كأحواؽبا  سجل

. دم منها كالركحي اقًتنت حبياة اجملتمعات كالزمت اعبانب اؼبا صور كمشاىد

 
 الذم، الفن لوجدنا أف الفن ُب أكثر مراحلو يتميز بنوع من التجريد كير عرب العصور كنظرنا لتاريخ كلو تأملنا صباليات التص    

.   تلفة منذ الفن البدائي امتدت جذكره لتتخطى حقبات كأزمنة حضارية مخ

ألعماؿ الفنية ُب البناء التجريدم للعمل الفٍت ٓب يأت من فراغ  كٓب يقتصر ظهور عناصره على ىذا العصر ألف ا" ك        

اغبضارات العريقة كاغبضارات اؼبصرية القديبة كحضارة ببلد مابُت النهرين كانت ربمل الكثَت من السمات كاػبصائص التجريدية 

 (.ّّ،  ُٕٖٗظريف )   "أما اغبضارة اإلسبلمية فهي مفعمة بالبناء اؽبندسي التجريدم 

 
ا ىو شائع ٓب يكن من منجزات القرف العشرين حصران، فلقد ظهرت أشكاؿ منو لذا نستطيع أف نؤكد أف التجريد خبلفان ٓب      

ُب حقبة مبكرة من تاريخ الفن ، كما الزخرفة اإلسبلمية اليت نشأت مع بزكغ اإلسبلـ كتطورت مع تطور فنونو منذ القرف السابع 

إال عامبل مؤثرا ُب كثَت من األعماؿ الفنية التجريدية اليابا٘ب ىي إال فنان ذبريديان حبتان ، كما فنوف اػبط العريب كالصيٍت ك اؼبيبلدم ما

 .

 
كإننا نستطيع أف قبد اختبلفا ُب األبعاد الفلسفية اليت كانت كراء الشكل اجملرد ُب كل حقبة تارىبية ظهر فيها استخدامو "       

عنو ُب الفن اغبديث ألف كل فن لو أبعاده ، فتوظيف الشكل اجملرد ُب الفن البدائي ـبتلف عن توظيفو ُب الفن اإلسبلمي 

 (.ِْ ، َََِيوسف ) " الفلسفية اؼبختلفة اليت أثرت على الفناف كبالتإب على طريقة صياغتو لؤلشكاؿ كأساليب التعبَت 
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التجريد في الفن البدائي وفن الكهوف (  1

 
كىو ال   ، زبص اجملتمعات اإلنسانية الذم كصلنا حامبلن معطيات ثقافيوم ئي ُب كونو الفعل اغبضارتكمن أنبية الفن البدا      

يعطينا صورة عن ؿبيط كبيئة تلك اجملتمعات فحسب ، بل ىبوؿ لنا كبقدر كبَت تصور مفاىيم كطريقة اإلنساف البدائي ُب تعاملو 

كل ما ىو يدكم كفكرم  اإلنساف ، كاليت ذبمع بُت لذا قبد أف الفن من أكٔب النشاطات اليت زاكؽبا.  مع تلك البيئة كذاؾ احمليط 

. كركحي

عي االنتباه أف ىذا اإلنساف أنتج فنا قبل أف يكوف لو لغة مكتوبة ، كٓب يكن يعرؼ الزراعة أك استئناس اغبيواف أك كفبا يسًت"     

منسوج أك يأكل طعاما مطبوخا ، كمع ذلك  صناعة اآلنية الفخارية أك األدكات اؼبعدنية أك يسكن بيوتا مبنية أ كيسًت عورتو برداء

. (َُ، َََِالباشا ) "ابتدع فنا لو صبالو كتعبَته كيعد ُب الوقت نفسو صدل لظركفو اؼبعيشية 
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أنو كاف بداية اكتشاؼ التصوير ُب  القدٙب ، حيث إف ظهور الفن اعبدارم ىو اغبدث الرئيسي لفن العصر اغبجرم      

رف التاسع عشر ، اكتشفت صور كهفية ُب اؼبنطقة الواقعة ُب جنوب غرب فرنسا كمشاؿ شرؽ أسبانيا منذ أكاخر الق"   الكهوؼ 

 (. ُّ،  َََِ الباشا ) " ، ككاف من نتيجة ذلك تعرؼ اإلنساف اغبديث على الفنوف التصويرية ُب العصر اغبجرم القدٙب 

 
كأماكن سكٌت اإلنساف األكؿ لوجدنا إهنا بقدر كبَت من التجريد تلك النقوش كالرسـو اليت تزين جدراف الكهوؼ ؿ ظرنا كلو ف    

كالتبسيط ، كيقاؿ أف الفناف البدائي عبأ إٔب الشكل اجملرد لضعف ُب الرسم كلكن ىذا الرأم ال هبابو الصواب بدليل كجود رسـو 

البدائي على الرسم كسبكنو من استخداـ اغبيوانات كمناظر للصيد على قدر كبَت من الدقة كاغبيوية ، فبا يدؿ على قدرة الفناف 

كأصبح العمل الفٍت سبثيبل لفكرة كاذبهت أحاسيسو .." األدكات ، كما يؤكد صربم عبد الغٍت ُب كتابو األقنعة  على ذلك بقولو 

. (ُِ، ُٕٓٗعبد الغٍت ) "كقدراتو إٔب التخيل كاالبتكار ٍب التجريد الصرؼ 

ر البعد كاؼبنظور لرسوماتو الصخرية ، كما زبلى عن التفاصيل كاكتفى باػبطوط اػبارجية كٓب يهتم اإلنساف البدائي بإظها    

ٓب تكن لديو دراية باألبعاد اؽبندسية ليدرؾ كيتعلم نظاـ اؼبسافة الثبلثي ، كما أف األخذ بقواعد اؼبنظور ٓب أنو البسيطة ، حيث 

ؿ اإلنساف القدٙب حيث ٓب يرسم من مبوذج أمامو كلكنو قد يكوف يبدأ إال بعد أف تداخلت الواصفات كاغبيل الذىنية ُب أعما

كما كانت اؼببالغة ُب األحجاـ تسود تلك العناصر ،  (ُُٓ، ََِٕاعببلؿ ) " أعتمد على الذاكرة كاػبياؿ ُب تنفيذ رسوماتو الصخرية 

لتو الرمزية كأنبيتو حيث كاف يطيل بعض اآلدمية اليت يرظبها اإلنساف القدٙب ، حيث عبأ إٔب اإلطالة كحل تشكيلي كفقا لدال

. األجزاء اليت زبتص بوظيفة ما ، مثل رسم اعبمل كالًتكيز على منطقة الساقُت لئلوباء بالقوة 

 
إٔب أف النزعة الفطرية فيا لفن بأهنا توجد بصورة كاضحة ُب الرسـو الصخرية ُب الفن البدائي حبيث ( ىربرت ريد " ) كيشَت    

م كتؤدم اؼبصادفة دكر ُب اكتشاؼ أنواع اػبطوط كاؼبساحات اليت زبرج تلقائيا من حركة اليد فبا يثَت اىتمامو ، ترسم بشكل عفو

.  ( ِٔ،  ُٕٓٗريد ) " من جانب آخر أكد أف البلإرادية ؽبا دكر كبَت ُب الرسـو الصخرية البدائية 

 
، مثل الرسـو الصخرية مناطق ـبتلفة من مناطق اؼبملكة كاإلنساف البدائي نقش كرسم بعض الرموز اػباصة بو أيضا ُب     

اؼبوجودة ُب مدف ذات األسوار مثل تيماء ، ديداف اؼبعركفة بالعبل ، كخيرب كدكمة اعبندؿ اؼبعركفة باعبوؼ كغَتىا من مناطق 
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بل التاريخ ُب اعبزيرة العربية ، اؼبملكة العربية السعودية سبتاز بثراء حضارم يرجع إٔب ما ؽ" أف  ، حيث(   ِ،  ُ) اؼبملكة شكل 

 ( ُِِ،  ُٕٖٗالصفدم )    "اؼبوطن األصلي للساميُت ، حيث يرجع تارىبها إٔب ما قبل اغبضارة السومرية 

 
كال نستطيع أف مبحي القيمة الفنية ؽبذه الرسـو  ف ينتج فنا ال يستهاف بو ،نؤكد إف اإلنساف البدائي استطاع أ كمن ىنا      

ؼ فإف رجل الكهوؼ كاف يعمل بعفوية  ابتدعها الرجل البدائي لغرض سحرم كديٍت ، كبغض النظر عن اؽبدكالصور اليت

ف قيمة صبالية كتارىبية ال يشهد لو التاريخ ، كصار علما يدرس جيبل بعد جيل ؼبا لو ـ عظيما نا، حيث أخرج ؼ ةعاطفكبصدؽ اؿ

على  كلتو الدائمة لكي وبافظ على بقائواليت مر هبا اإلنساف البدائي ، كؿباف نغفل عنها ، رغم الظركؼ اغبياتية القاسية يبكن أ

ع فنا يعكس تلك الظركؼ ابتد أنوكجو األرض ، كخوفو اؼبستمر من اجملهوؿ كمن الظركؼ اليت ستحل عليو ُب أم كقت ، إال 

كما يدعي  تصورو خراُبٍّيف ؾبرد  أنو الرسم ، كاؼبعيشية ، كٓب يظهر الشكل اجملرد ُب الفن البدائي نتيجة ضعف اإلنساف البدائي ُب

بات كجوده ُب قيقية لزيادة قوتو كإثالبعض كلكنو على العكس من ذلك فهو عندما أكجد الفن كاف قد كشف لنفسو كسيلة ح

. ىذه اغبياة

تشكل فن جدارم حبد رىا كرظبها اإلنساف البدائي ُب جدراف الكهوؼ كعلى الصخور كاليت بتصومكبتلخيص الرسـو اليت قاـ     

: ذاهتا قبد أهنا ذبتمع ُب ثبلث ىيئات 

      صباعات اغبيوانات ، كتشكل أغلب التمثيبلت اليت أبدعها فناف الكهوؼ كقد أخص هبا اغبيوانات اليت كانت ربيط

ية نصف أك أخرل خراؼ، بو كليس فقط تلك اليت كاف يصطادىا ، كيبلحظ أنو يوجد بعدد ضئيل رسـو غبيوانات خيالية 

 . حيواف نصف إنساف مثبل كما ُب كهوؼ كمبارؿ ُب الدكركدك٘ب بفرنسا ُب العصر اجملداليٍت

      من اؼببلحظ أف رسم اإلنساف قد ًب ُب الغالب بطريقة موجزة مبسطة للجسم ، حيث التمثيبلت البشرية ، كىي قليلة

 .ظائفها أثناء العمل كاألرجل كاأليدم البشرم ُب كضعيات ـبتلفة ، مؤكدا على أعضاء اعبسم اليت تؤدم ك

 ؽبيئات التجريدية ، من رموز كإشارات كعبلمات ، نقط ، خطوط منحدرة أك مستقيمة أك عشوائية ، أشكاؿ ىندسية ا

أك ذبريدية من دكائر كمستطيبلت كتعرجات قد تغطي أحيانا مساحات مهمة قد تصل إٔب بعض اؼبًتات اؼبربعة ، كقد 
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بدائي من أشكاؿ الكهوؼ كالتعرجات كالنتوءات اؼبوجودة على جدراهنا ُب استخبلص بعض األشكاؿ استفاد الفناف اؿ

.  Altamiraألتمَتا من كهف (  ْ،  ّ) كاػبطوط اجملردة ، كما ُب الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

(  1) اٌْىً 

ؽغو ٕقوٞ ِٓ عٕٛة اٌٍّّىخ 

٘ـ ، علك 1427عو٠لح اٌو٠بٗ ) 

13906 )
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(  2) ٌْىً ا

ٔمِ عٍٝ ٕقٛه ه١ٍِخ ّب٘مخ ـٟ 

أؽل ِٕبٛك اٌٍّّىخ  

(  2007ِؤٍَخ ا١ٌّبِخ اٌٖؾف١خ، )  

 

 

 

 

 
(  3) اٌْىً 

ي عالِبد هِي٠خ ِٓ وٙٛؾ ٍبٔز١بالٔب كٞ

  ِبه

( Santillana del Mar ) 

 Altamira 

( 151ِٛلع إٌىزوٟٚٔ ، )  
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اللديـ  التجريد في الفن المصري( 2

قبل غَته ترصبة لفكر سياسي كفلسفي كديٍت ، كما كاف ترصبة لفكر سحرم كديٍت ، كما كاف " جاء الفن اؼبصرم القدٙب     

" فالفن اؼبصرم ٓب يعن دبخاطبة اغبواس ، بل . ك االستمتاع بالشكل كحده ُب يـو ما إشباع التذكؽ اعبمإب أىدفو األكؿ 

 (.ِٖٔ،  ُِٕٗعكاشة )   "، عاش ال معرب عنها كي يؤكد اغبكم الدنيوم كيفسر اغبياة كيساعد على بلوغ اػبلود " باؼبيتافيزيقية

ة االىتماـ القائم على ىناؾ نزعة ذبريدية موجودة ُب الفن منذ اؼبصريُت القدماء ، حىت الفن اإلسبلمي ، كتقصد بالتجريدم"     

رابسك الذم تكرر بُت القبطي ، كاإلسبلمي ، ذبريد لو مظاىره ت اعبيزة ، كاؼبشربيات ، كبعض األاؽبندسة ، مثل أشكاؿ أىراما

التكرارية اإليقاعية اؼبتواصلة ، تشاىد ُب السقوؼ ، كاؼبقرنصات ، كتشكيبلت رخاـ األرضيات ، كخشب اؼبنابر ، كالرسـو اليت 

 .(ُٖٗ، ُٖٕٗ عبنة الفنوف التشكيلية)  "ل بعض األكا٘ب النحاسية تغش

 

 

 

 

 

 
(  4) اٌْىً 

  Quadrilateral" رٛل١ع هثبعٟ"

sign  وٙٛؾ ٍبٔز١بالٔب ك٠ً ِبه ِٓ  

del Mar ) Altamira ( 

Santillana 

(  151ِٛلع إٌىزوٟٚٔ ، ) 
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ٓب يبذؿ ؿباكالت من أجل اإليهاـ باؼبظهر اؼبرئي للموضوع الواقعي ، ليس عن عجز ُب عناصر كقبد أف الفناف اؼبصرم القدٙب     

ـ الفنية ، كإمبا بسبب كونو ٓب يكن يعتقد ُب اؼبنظور أك قواعد توزيع الضوء كالظل ، بالطريقة اليت صاغ هبا فنانو الغرب أعمالو

. اص عن الزماف كاؼبكاف ، كسبيز دبدرؾ فكرم كحسي خاص ُب إدراؾ اغبقيقةاْبضركرتو لنوعية الفن الذم سبيز دبفهومو 

 

ال أف كما نعلم أف اغبضارة اؼبصرية أثبتت كجودىا ُب كل من فنوف النحت كالتصوير كالعمارة بشكل كاضح كيشهد لو ، إ    

، فبا يطبعها بطابع ( البعد الثالث )  السمة الغالبة اليت ذبمع بُت تلك الفنوف ىو ميلها إٔب البساطة كالتسطيح كغياب اؼبنظور

ك ُب فن ؿ أك ُب التصوير كالرسـو اعبدارية ، أ، سواء كاف ذلك ُب كبت التماثي(  ٓ)  مثل مانراه ُب الشكلذبريدم كنظاـ رمزم 

كرب من الشخصيات الثانوية ، كسبثل كذلك األشكاؿ القريبة من دث حبجـو أتصور الشخصيات اؼبهيمنة ُب اّب لذلك. العمارة 

رز على كعلى سبيل اؼبثاؿ فإف شكل اعبسم البشرم اؼبنقوش بالنحت البا" النظر بنفس حجـو األشكاؿ البعيدة عن النظر ، 

من الزاكية كتظهر العُت كالبطن كالصدر( فيل برك) اف بزاكية جانبية ، حيث يظهر الرأس كاألفخاذ كالسيق لوحة اؼبلك نعرمر 

األمامية ، ظل ىذا الشكل ثابتا ال يتغَت ُب صبيع أعماؿ الرسم كالتصوير كالنحت الغائر كالبارز طواؿ العصور اليت مر هبا الفن 

 . (ٗٗ،ت . د ألدريد )   "الفرعو٘ب 

خص مظهر ؽبا مًتسخ ُب الصورة الذىنية للفناف ، كفيو تربز خصائصها باعتباره أ كة مثبل يبثل جانبيا ،فكاف شكل السم     

، ُب حُت كانت صورة التمساح أك العقرب ترسم من مسقط نظر علوم ، باعتباره نظاـ الصورة الذم يؤلف هتا كتستبُت حقيق

. أبرز صفات كل منها 

 
، كاف يراعي فيها اف ربقق  قنوعية اللوحات اليت تصدر موضوعات طقوسيكمن اؼببلحظ أف الفناف اؼبصرم القدٙب ُب تلوينو ؿ"     

اؼبغزل الرمزم ، حيث اللوف األخضر يرمز إٔب ازدىار اغبياة ، كلذلك لوف بو صور أكزيس كآموف ، أما لوف الطمي فَتمز للبعث ، 

ىكذا نشأت . ثل الركح الشريرة م ٙبكاألصفر الذىيب ىو رمز مادة اغبياة األبدية ، كأما األضبر فَتمز لئللو سيث الذ

 ٔ) شكل  (.ِٓ، ـُٓٗٗ عطية )  ."ستخدامات الرمزية لؤللواف مع بزكغ كظيفة الفن كشكل من أشكاؿ فبارسة الطقوس العقائديةاال

 )
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ين عناصر لقد استلهم الفناف اؼبصرم صورا مستمدة من تصوراتو اغباؼبة البلكاقعية تلك اليت تقـو على الربط كاعبمع ب"     

 (. ٖٗ،  ُٕٗٗحسن ) " متباعدة ُب الشكل كاؼبضموف فبا يبدىا بعنصر اؼبفاجأة كيعطيها ذلك الطابع الذم تتميز بو صور اػبياؿ 

نبا كىكذا بلغ الفناف اؼبصرم القدٙب درجة من التجريد الذم يعكس صدل الطبيعة اؼبصرية اليت ذبمع بُت البساطة كاعبماؿ ، ك

. ف أساسُت ُب لغة التصوير نبا اػبط كاللوف اؼبشتقاف من عنصرم

 

: كقد ازبذ الفناف اؼبصرم ثبلث طرؽ للتعبَت عن العآب اؼبرئي "    

فن التصوير اؼبصرم القدٙب بدأ من : التعبَت اؼبباشر الذم ذبلى ُب مبلحظة الفناف اؼبصرم القدٙب للطبيعة ، كفيو  (ُ)

، ٓب تلحق بالصورة من أجل معناىا فحسب ، كإمبا لتكوف جزءا منها  عبلمات الكتابة اؽبَتكغليفية كأهنا صور صغَته

. بسط األشكاؿ ان ربمل أكرب اؼبعا٘ب ُب أرموزك، 

 .تعبَت ارتقى بو إٔب مستول الفلسفة كالسمو الفكرم على كبو ما يتجلى ُب مقابر نفر من األشراؼ  (ِ)

_ ُّٔ، ُٕٗٗعبد اغبفيظ )    "داللة خفية غامضة تعبَت أصبحت فيو األشكاؿ رمزية ال تدؿ داللة صروبة ظاىرة بل  (ّ)

ُّٖ). 

: فهي كاآلٌب ظبات التصوير الفرعو٘ب أما أىم 

(.  ٕ) التصوير غالبا ما يكوف ـبتلطا بالكتابات اؽبَتكغليفية ، شكل "  (ُ)

 :ازبذت شخوص اؼبلوؾ كعلية القـو كضعية خاصة  (ِ)

. الوجو جانيب كالعُت أمامية _  أ

. الصدر أمامي _ ب

. األرجل جانبية _ جػ 

. زبتلف حجـو الشخوص ُب اللوحة تبعا ؼبكانة أصحاهبا االجتماعية كالدينية (ّ)

  (ٖ) اكتفى اؼبصور الفرعو٘ب بإبراز البعدين ُب األشكاؿ اؼبرسومة كما نراه ُب الشكل  (ْ)

 (.ِِ، ُٕٗٗ_ُْٖٗالشماط  )  "األلواف بسيطة كحارة كغَت مركبة  (ٓ)
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(  5) اٌْىً 

هٍُ عٍٝ ٚهق ثوكٞ ، اٌّزؾؿ 

اٌّٖوٞ 

 (ِغّٛعخ فبٕخ)
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(   6) اٌْىً 

ٔمُٛ ِٓ أ١ٍٛٛ  

( 147ٟٚٔ ، ِٛلع إٌىزو) 

 

 

 

 

 

 

 
(  7) اٌْىً 

عيء ِٓ ٌٛؽخ رؾًّ ٔمّٛب 

١٘وٚؼ١ٍف١خ ثبٌٕمِ اٌؽبئو ، ١ٕػ 

رعجل٠خ ِٚل٠ؼ ٌإلٌٗ أِْٛ  

ٍُ ، ؽغو ع١وٞ ، عٖو 67×40

 اٌلٌٚخ اٌؾل٠ضخ

(  38،  2002ؽٛاً ) 
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التجريد في الفن اإلسالمي (  3

 
تتعدد اآلراء فيما يتعلق هبوية الفنوف البصرية اإلسبلمية ، كلكن شبة إصباع على عناصر عدة سبثل القاسم اؼبشًتؾ األعظم      

فإف الفن اإلسبلمي كاف سباقا " الفناف اؼبسلم التشكيلية اليت عكست أفكاره كإبداعاتو التجريدية الذم يظهر من خبلؿ عناصر 

إٔب القيم التجريدية قبل القرف العشرين بقركف طويلة كمن خبلؿ ذبريداتو كاف وباكؿ كشف اإليقاع كالتوافقات اؽبندسية بلغة اػبط 

ككاف كراء  ندسية ، فالفناف اؼبسلم رأل الطبيعة فحوؽبا إٔب معادالهتا اؽبندسية ،كالدائرة كاؼبثلث كاؼبربع كغَتىم من األشكاؿ الو

كناىيك عن "  ، ذلك (. ِْ،  ُْٗٗعكاشة ) "، أدرؾ التماثل كاالتزاف كالتكرار كالتقابل ُب صوره البلهنائيةتفكَته قوانُت رياضية

دارس التجريدية اغبديثة بأجياؿ كثَتة ، بل كأثرت على فهمها ، الًتاث اإلسبلمي الذم يزخر دبقومات ذبريدية متنوعة ، سبقت آب

البسيو٘ب  )    "تاج ؿبل، كاؼبساجد اؼبشهورة ػبَت دليل على ذلكغرناطة ، ك ندسية اإلسبلمية كقصركالقصور اؼبليئة بالتكرارات الو... 

 ( ُِِ،  ُّت . د

 

 

 

 

 

 

(  8) اٌْىً 

ِعجل ا٢ٌٗ ) ٔمُٛ ٌى١ٍٛثبروا ، ِعجل كٔلهح 

. ، اٌمب٘وح ( ؽزؾٛه 

(  145إٌىزوٟٚٔ ،  ِٛلع) 
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دية ، كجعل من الكتابة دبا سبتاز بو من تواصل خطي ذم قيم عبأ الفن اإلسبلمي إٔب استخداـ صيغ ىندسية ذبرم" كما    

كباستخداـ مثل ىذه العناصر اػبطية ، التـز الفن اإلسبلمي مبادئ اصطبلحية تنظم . زخرفية ، عنصرا تشكيليا مستقبل بذاتو 

الية خاصة ٓب يكن نبهما سبثيل انطبلقا من مفاىيم جم -داخل اؼبساحة التشكيلية  -العبلقة القائمة بُت األشياء كتعيد صياغتها 

.  ( ُِٔ،  ىػُُْٕأمهز ) " العآب اؼبرئي أك ؿباكاتو ، بل تفسَته كالتعبَت عنو بأشكاؿ ؾبردة 

 كأكثر ما قبد التجريد كاضحا ُب الزخارؼ النباتية اليت توضح ابتعاد الفناف اؼبسلم عن ؿباكاة الطبيعة كنقلها نقبل حرفيا     

يعترب فن اؽبندسة الزخرفية " ك ،  إٔب عناصر ىندسيةاف عناصر زخرفية ؿبورة ك ؾبردة كل التجريد األحي ، فهي أكثر( ٗ)شكل 

جزءا ىاما من موركث تارىبنا الفٍت اؽباـ ُب اغبضارة العربية اإلسبلمية ، كمن يعمق النظر كيسٌرحو ُب معآب ببلد اؼبسلمُت ليعجب 

 األشكاؿ اؽبندسية ككبتها كتعدد اػبياؿ بإبداع خبٌلؽ منطلقا من كحدة صبالية تنظم من االبتكارات كالتحويرات كاالشتقاقات ُب

( .  َُـ ، ُٗٗٗاؼبفيت )   "األشكاؿ صبيعا ، كىذا أىم ما يبٌيز الفن اإلسبلمي عن غَته

 ذبريد اؼبشاىد اغبية ُب غدا الفن اإلسبلمي ُب مظاىره السائدة ، ال يهتم أصبل بنقل اغبياة ، إمبا ترمي نزعتو العامة إٔب"لقد 

كالفناف اؼبسلم يواجو الطبيعة لكي يتناكؿ عناصرىا  .(ْٔٗ،  ُْٖت . فيت د) " الطبيعة حىت ال يبقى منها إال خطوطها اؽبندسية 

ال كىو ال يفكر ُب ؿباكاة الطبيعة ألف ىذا اؽبدؼ . كيفككها إٔب عناصر أكلية ، يعيد تركيبها من جديد ُب صياغة طركبة عذبة 

قـو على يسعى إليو كال يعنيو ، كأكثر ما يشبو الفن اإلسبلمي ُب ذلك بعض حركات الفن اؼبعاصر ، فالفن التكعييب مثبل م

)    ك ( بيكاسو ) اصر الطبيعية بعد ربليلها إٔب سطوح كأحجاـ ىندسية ، كمن زعماء ىذه اؼبدرسة صياغة إيقاعية جديدة للعن

ل حد فبكن كربويلو إٔب سطوح بسيطة تعتمد م يقـو على تبسيط الشكل الطبيعي إٔب أقصالفن الوحشي الذككذلك ( براؾ 

األلفي د )    "كما تأثر بالفن اليابا٘بالذم تأثر كثَتا بالفن العريب ُب مراكش ( تيس ماف)  زعماء ىذا االذباه اػبط كاللوف ، كمن على

 (.َٗ ،ٗت . 
     
ة إٔب قسمُت أساسيُت فنوف تنقسم الفنوف اإلسبلمي"  لب ُب الًتاث اإلسبلمي ، حيثالغاإف الفن التصويرم اجملرد ىو     

تقـو على تشكيبلت إنسانية أك حيوانية أك نباتية ال تتطابق سباما مع الواقع كإمبا سبتاز  تشبيهيو ، كفنوف ؾبردة كالفنوف التشبيهيو

 كسوفور  Brion فبلسفة الفن اؼبعاصر من أمثاؿ بريوف كاعبواب على سبب التحريف ىنا سهل قدمو لنا.. ببعض التحريف 
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Sauveur   كيعتمد تعليل ىذا التحريف على رغبة الفناف ُب إقحاـ ذاتيتو على اؼبوضوع ، كتغليب موقفو من الواقع على ،

 (. َْ، ََُِالبهنسي )  "الواقع اؼبألوؼ ػبلق شيء جديد ال كجود لو ُب الطبيعة 

 
فالفن اإلسبلمي فن قائم على " ،  النجميةوبمل الطابع اؽبندسي من خبلؿ فن األرابيسك كاألشكاؿ  اف الفن اإلسبلمي     

التجريد اؽبندسي ، كىذا الشكل اجملرد خلص إليو الفناف العريب تعبَتا عن صورة الوجود من زاكية التصور اإلسبلمي ؽبذا الوجود ، 

دة مبدأ التجريد كالرمز ، فوظفت الوحدة اؼبفردة خبلؿ نظم من التكرار تعبَتا فمن اؼبنطلقات الدينية لفلسفة اإلسبلـ تأكدت سيا

 "كاألشكاؿ النجمية داللة ؽبذه اؼبعا٘ب _ الرقش العريب_عن معاف مثل االنتشار ، كالنمو ، كالتآلف ، كقد كاف فن اآلرابيسك 

.  ( َُ) كما يظهر ذلك ُب الشكل  (. ّْ، ُٖٕٗ كصفي)

        
أخذنا الرقش اؽبندسي ، فإننا قبد إٔب جانبو كثَتا من فنا٘ب االذباىات التجريدية اغبديثة فبن اتبع االذباه اؽبندسي ُب  كلئن"     

التجريد ، فبا وباكي إٔب حد بعيد الفن التجريدم العريب ، فنحن اذا نظرنا أب مقطع من مقاطع ؿبراب جامع القَتكاف ، أك إٔب 

فإننا قبد شبها قويا بُت مبادئ الفن اؽبندسي اليت جاء هبا موندرياف . بثوثة ُب صبيع البيوتات الشامية بعض الًتتيبات اغبجرية آب

De stijlكاليت أكردىا ُب ؾبلة األسلوب 
ِكىي مبادئ التشكيلية احملدثة ُ

New Plasticism  كبُت مبادئ الفن اؽبندسي ،

االختبلؼ بُت ىندسية موندرياف ك الرقش العريب لوجدنا أف األكؿ ىندسيتو  كإذا أردنا معرفة،  ( ِْٔ،  ُٖٗٗالبهنسي ) " العريب 

. شخصية ؿبضة ، بينما األخر يسود ىندسية الرقش العريب اؼبوضوعية البحتة 

يوضح زخارؼ ىندسية ؿبورة من أشكاؿ نباتية مبسطة ، كمدل التشابو بُت ذبريدات موندرياف اليت ( ُُ) كقبد أف الشكل      

(.   ُِ) يها الطبيعة كوبوؽبا تدرهبيا إٔب ؾبرد خطوط كألواف مسطحة ، شكل يلخص ؼ

اؼبؤرخوف على أهنا من اػبصائص اؼبميزة للفنوف البصرية اإلسبلمية ىي صفة  أف الصفة اليت أصبع نستطيع أف نؤكدىكذا      

. كن زبتلف أساليب تناكؽبم لوكأف الفناف العريب اؼبسلم عبأ إٔب التجريد ككذلك الفناف الغريب كؿ التجريد ،

                                                
تاالشرشاى ٓغ ت٤د  T.van Doesburgدٝعثشؽ  ّ ػ٠ِ ٣ذ ًَ ٖٓ اُل٘إ ذ٤ٞكا1917ٕٓجِح ك٤٘ح صذسخ ع٘ح :  De stijlٓجِح األعِٞب  1

. ، ٝاُر٢ ذششح أساء ٓؤعغ٢ ٛزٙ ُذشًح اُُٜٞ٘ذ٣ح اُر٢ دِٔد ٗلظ االعْ دشًح دعر٤َ  Piet Mondrianٓٞٗذس٣إ 
هاخ اُصشكح اُؼال" ٛٞ األعِٞب اُز١ ٝصلٚ ٓٞٗذس٣إ ُ٘لغٚ ، ٝاُز١ ٣٘اد١ تاُجٔا٤ُح أُث٤٘ح ػ٠ِ :  New Plasticismاُرش٤ِ٤ٌح أُذذشح  2

"     ٝإٕ ذواتَ األكو٢ ٝاُشأع٢ ٝألٕ اُؼالهاخ اُصاك٤ح ٝاُؼ٘اصش اُث٣ٞ٤٘ح ٝاُصاك٤ح ٝدذٛا ًل٤ِح تثِٞؽ اُجٔاٍ اُخاُص.. ُِخطٞغ ٝاألُٞإ اُ٘و٤ح 

٣س ٣رذذد اعرؼٔاُٚ ك٢ ػ٠ِ أعاط ٖٓ اُلٖ أُؼٔاس١ ٝاعرِٜآا ٖٓ اُرٌؼ٤ث٤ح ، ح" ُٝوذ اترٌش ٓٞٗذس٣إ ٛزا االعِٞب (  229ٛـ ، 1417أٜٓض ) 

(.  194خ ، .دغٖ د" ) غش٣وح األداء تاعرخذاّ اُضا٣ٝح اُوائٔح ك٢ خطٞغ راخ أٝظاع أكو٤ح ٝػٔٞد٣ح 
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: كفبا سبق نستخلص أىم ظبات التجريد ُب الفن اإلسبلمي      

  " الفن اإلسبلمي كاف سباقا إٔب القيم التجريدية قبل القرف العشرين بقركف طويلة كمن خبلؿ ذبريداتو كاف وباكؿ كشف

 (.ّّ،  َََِيوسف ) " كغَتىم من األشكاؿ اؽبندسية  اإليقاع ك التوافقات اؽبندسية بلغة اػبط كالدائرة كاؼبثلث كاؼبربع

  من اؼبنطلقات الدينية لفلسفة اإلسبلـ تأكدت سيادة مبدأ التجريد كالرمز ، فوظفت الوحدة اؼبفردة خبلؿ  " إف

 كاؿ النجميةكاألش( الرقش العريب)نظم من التكرار تعبَتا عن معاف مثل االنتشار ، كالنمو ، كالتآلف ، كقد كاف فن اآلرابيسك 

 (. ّْـ ، ُٖٕٗالنشار ) " داللة ؽبذه اؼبعا٘ب 

 الفناف اؼبسلم حاكؿ البحث عن النظاـ اؼبوجود ُب الكوف كالكشف عن صباليات اؽبندسة الكونية كزبطي حدكد الطبيعية 

ة كعرٌب عنها بشكل ابتعد عن سبثيل الواقع كتصوير الطبيعة بصورىا اؼبادية اؼبختلف" لينفذ إٔب ما كراء الطبيعة ، فلقد 

 (. ّّ، َََِيوسف ) " يتفق مع عقيدتو 

  التجريد ُب الفن اإلسبلمي من خبلؿ الزخارؼ النباتية اليت تظهر ابتعاد الفناف اؼبسلم عن ؿباكاة الطبيعة كنقلها نقبل يظهر

 .حرفيا ، فهي ؿبورة ك ؾبردة كل التجريد إٔب عناصر ىندسية 

  تولد االستمرارية الدائمة ، كاليت تظل ُب انتقاؿ دائم يبثل بكل صدؽ النزكع إٔب البلهنائية إف الزخرفة اؽبندسية " لذا قبد ( .

 ( .فالتجريد متصل بالزماف اؼبستمر كاؼبكاف متغَت كإف اتصل التجريد بو فبوحي بقاء اؼبكاف 

 
 

 
(  9) اٌْىً 

، " عيء ِٓ علاه ، فيؾ آى١ٔه " 

روو١ب _  16إٌٖؿ اٌضبٟٔ ِٓ اٌموْ 

(  188،  1988اٌٖبئػ )  
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(  10) اٌْىً 

" ٔغّخ ف١ٕ١َّخ ِؾفٛهح عٍٝ عٔ ، 

اٌعٖو " رفب١ًٕ اٌمجٍخ اٌّعزّل٠خ  

اٌّؽوة _ اٌٍّّٛوٟ ـٟ ـبً 

(  307،  1988اٌٖبئػ )  

 

 
(  11) اٌْىً 

ىفبهؾ ٕ٘ل١ٍخ  

(  106،  1988اٌٖبئػ )  
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اللرن العشرين في  التجريد (4

 
ٓب تكن ىناؾ شبة إشكاليات ُب عبلقة اإلنساف دبا يبدعو من فنوف عرب التاريخ ، كاف الفن يدخل ُب اغبياة اليومية اؼبادية "      

لبدائية ُب ظل ىذا اؼبفهـو عرفنا فنوف ما قبل التاريخ كالشعوب ا. كالركحية ، كيتغَت شكلو كأسلوبو بتغَت البقاع كالشعوب كاألزمنة 

كاذباىات الفن الفرعو٘ب كاليونا٘ب كالركما٘ب كالقبطي كاإلسبلمي كما بعده حىت كاف عصر النهضة األكركبية ، فتحوؿ الفن ركيدا 

كدخلت اغبداثة من ىذا الباب  ُب هناية القرف التاسع . ركيدا من طابع اغبرفة إٔب طابع التعبَت الفردم عن اؼبشاعر كاألحاسيس 

  (.ُْٗ-ُْٖ، َََِالعطار )  "لقرف التاسع عشر كبداية القرف العشرين عشر كبداية ا

 
كانت الثورة الفرنسية اليت اندلعت : " كييرجع أبو صاّب األلفي بداية ظهور العصر اغبديث إٔب الثورة الفرنسية حينذاؾ بقولو     

ة، ال ُب فرنسا كحدىا كلكن ُب أكركبا بأكملها ، ـ ذات أثر خطَت ُب تطور اغبياة االجتماعية كالسياسيُٖٕٗيوليو سنة  ُُْب 

. األلفي د )  "كيبكننا أف نقوؿ أف ىذه الثورة إحدل اؼبعآب الرئيسية لبداية العصر اغبديث . ٍب أنتقل ىذا األثر إٔب سائر أكباء العآب 

 (.ُٖٗ، َُت 

 

 
(  12) اٌْىً 

أؽل أعّبي اٌفٕبْ ِٛٔله٠بْ 

Lozng"   ِٛٛع اٌٚٛء اٌٍّْٛ ٚاٌقط

ٍُ ، ِزؾؿ 84، ِوثع ِبئً " اٌوِبك٠خ

  Otterloاٌلٌٚخ، 

1992 , p.111)      Milner, John  )
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ساليب كاألمباط كاغبركات الفنية الثورية ُب فنوف الرسم كلقد شهد العقد األكؿ من ىذا القرف العشرين حقبات متتالية من األ     

كما ساعدت التكنولوجيا اؼبتطورة على اؼبزيد من التجريد ، ٍب سار . كالنحت كالعمارة ، كاليت أتت سريعة اإليقاع متغَتة األنواع 

كاالكتشافات العلمية كالتكنولوجية ، تيار ىذه األساليب كاالبتكارات الفنية الثورية جنبا إٔب جنب مع تدفق تيار االخًتاعات 

. يريد حيث أخذ الفناف مكانو البلئق ُب اجملتمع كما كاف 

 
كإف اؼبستعرض لفن التصوير ُب القرف العشرين هبده قد أخذ عدة اذباىات ـبتلفة ، كظهرت فيو مدارس كاختفت أخرل ُب      

خرل بشكل جعل األمر عسَتا على النقاد أف يضموىم ُب  مكانو بُت تتابع سريع ، كاذبو بعض الفنانُت إٔب اعتناؽ نظرية كراء أ

اؼبدارس اليت ينتموف إليها ، كرغم ىذا التعدد كاالختبلؼ إال أف الفن مهما اختلفت مظاىره أساسو التجريد ، دبعٌت أنو ىو 

.  أساس الفن 

، اليت ( كاندنيسكي ، كموندرياف ) ذبريدية ككما نعلم أف أكؿ ماظهر التجريد كمذىب فٍت ، كاف من خبلؿ اؼبدرسة اؿ    

ظهرت ُب أكائل القرف العشرين ، حيث تنتمي إٔب تيار اغبداثة ُب اغبضارة الغربية ، كاليت أنتجت أشكاال كقوالب تعبَتية مغايرة 

ُب كالديٍت الغريب على للسابقة عليها من تيارات فنية ، كمرد ذلك إٔب مراحل علمنة اإلنساف الغريب من خبلؿ تراكم النسق الفلس

. مدل التطور التارىبي للحضارة الغربية 

    
قباز عمل ت ؾبموعات من الفنانُت تعمل على إكدبا أف اؼبعرفة التقنية اؼبطلوبة تتجاكز أحيانا قدرات الفرد الواحد ، فقد ظهر     

كُب أؼبانيا نشأة صباعة . " يا كيوغسبلفيا كأسبانيا كأؼباف إيطالياإبداعي مفرد ، كتألفت فعبل ؾبموعات من ىذا النوع ُب فرنسا ك

مارك ، ، كتضم  كاندينيسكيـ ، ككاف على رأسها ُُُٗاليت تأسست دبيونخ عاـ   Der Blaureiterالفارس األزرؽ

   "ضة كغَتىم من الفنانُت الذين كفدكا إٔب اؼبدينة األؼبانية مستجيبُت غبركتها الفنية الناه( ديلوني، كوبكا، بيكابيا 

 (.َُٓ، ُْٔٗ مصطفى )   

استطاعت أف توضح ذاهتا كقادرة _ التجريدية _ كٓب تكن التعابَت اليت أطلقت على أكثر اؼبدارس تفسَتا كاضحا ، كلكن     

اريخ الفنوف كفبا يثَت السخرية أف ت"  ،التجريدية كل لو فرديتو اػباصة بو  ا اؼبختلفة ، إال أننا قبد فنا٘بالتعبَت عن مدلوالتو على

  اؼبرئية على مدل األربعُت عاما اؼباضية كاف حديثا لسلسلة من اغبركات كموجات ، توالت بإيقاع سريع ، فقد جاءت التجميعية
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assemblage،  البوب فن_الفن اعبماىَتم  pob art كالتصوير اؼبلوف ،Painting colour  كالفن البصرم ،op 

art الفن اغبركي ،Kinetic art ( االختزإب )  الفن األقلي ، ك Minimal artكالفن اؼبفاىيمي ، Conceptual 

art ". ( ظبيث ُْٗٓ ، ِْ .) 

 

ُجُت دكبوفيت  إٔب أكائل اػبمسينات ، عندما قاـ"  ترجعassemblage التجميعية ؼ   
Jean Dubuffet   بإنشاء

موقع إلكًتك٘ب ، ) "  (ُّ)شكل  empreintes’dكاف سلسلة تصويرية من أجنحة الفراشات ، كىذا العمل التجميعي كاف بعن

ُّْ )  .

 
ـ تقريبا ، كاظبو يدؿ عليو ، إذ أف َُُٗبفن العامة انتشر ُب اقبلًتا كأمريكا بعد عاـ " كاؼبسمى : pob art أما فن البوب     

ف بُت بعض مواد التعبَت اؼبستخدمة ُب فن ـك" (  ِٓٗ،  ُّت .البسيو٘ب د) " ؿبور اىتمامو ما يشغل عامة الناس ُب حياهتم اليومية 

العامة اللعب اليت تستخدـ ُب التسلية كالًتفيو ُب الر اديو ، كالتلفزيوف ، كالصحف اؼبصورة ، كالسلع اؽبامة كالثبلجة كالسيارة 

(. ِٗٗ،  ُّت .البسيو٘ب د) ..." 

 
 ىو الناقد  تعبَت هبذا اؼبصطلحأكؿ من أستخدـ اؿ " فنجد أف  Colour Paintingالتصوير اؼبلوف أما   

J.H.Greenberg  اؼبطلي كالذم ينتج عنو ألواف بصرية من  حة اؼبلونة عبارة عن قماش الكانفسكاللو،  َُُٔٗب عاـ

 .( (Osborne , Harold 1981 " ضربات الفرشاة كملمس كقواـ منتظم على سطح اللوحة

 

                                                
ّ ، ػشض أٍٝ ٓؼشض ٓ٘لشد ُٚ ك٢ تاس٣ظ ، ًٔا اٛرْ تشعّٞ  1947ّ ، تذأ د٤اذٚ اُل٤٘ح ٝا٤ُٜ٘ٔح ػاّ 1901سعاّ ٝٗذاخ كشٗغ٢ ُٝذ ػاّ  1

ػآا ، ع٘ح 84ٝأُؼرٕٞٛٞ اُز٣ٖ خِلرْٜ اُذشب ػ٠ِ جذسإ اُشٞاسع ، ٝذأشش تٜا ك٢ أػٔاُٚ ، ذٞك٢ ك٢ ػٔش ٣٘اٛض اٍ األغلاٍ ٝأُشظ٠ ػو٤ِا 

1985 ّ .

ك٘إ إ٣طا٢ُ ، سعاّ ٝٗذاخ ُٝذ ك٢ س٣ذجٞ ًاالتش٣ا إ٣طا٤ُا ، ًإ أًصش ذ٘ٞػا Umberto Boccioni   ( :1882  _1916  )آثشذٞ تٞذش٢ٗٞ٤ 1 

ج األدت٤ح ٝ اُغ٤اع٤ح ٝ اُل٤٘ح اُر٢ أصدٛشخ ك٢ إ٣طا٤ُا خالٍ اُ٘صق األٍٝ ٖٓ اُوشٕ اُؼشش٣ٖ ، ٣ـِة ػ٠ِ أعِٞب أػٔاُٚ ٝدٔاع٢ ُِٔغروث٢ِ

( .  15شٌَ ) اُخطٞغ ٝاألُٞإ أُذذشح دٝآح ٝدشًح تاُظَ ٝاُ٘ٞس ، أششخ اُذشب ك٢ إ٣طا٤ُا ػ٠ِ ٓغ٤شج د٤اذٚ اُل٤٘ح 
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داع بصرم للعناصر ْب ُب الستينيات ألعماؿ ذبريدية تتجو إٔب إوباء مصطلح ُب الفن نشأ" ىو : op art كالفن البصرم    

،  Vasarely فاساريلليكمن ركاد ىذا االذباه . حة الرسم البنائية اؼبرسومة اليت تعرب فوؽ بعضها باعتبار ضوء على مسا

 (.ُّٕ،  ََِِظبيث ) "  Albers ألبرزك

 
الفن نشأ ُب العشرينيات على يدم الفناف اؼبستقبلي اإليطإب  مصطلح ُب ىو"Future Art: ك الفن اؼبستقبلي      

 Boccioniبوتشيوني 
ِدوشامب فيما بعد على يدم  كقد تطور ُ

Duchamp " ( ََِِظبيث ،ُّٕ.) 

ُب السبعينات كاف اؼبينماؿ من أىم األشكاؿ الفنية اليت أسفر عنها الرسم كالتلوين ُب مشاؿ :   Minimal artالفن األقٌلي   

كىو أبسط أشكاال لرسم التجريدم كأكثرىا اختصارا كتلخيصا ال يعٍت بالتكوين كاؼبضموف ، إمبا ىو نقاء " أمريكا كغرب أكركبا 

 (. ُٔ، َََِالعطار ) " اللوف كتغطيتو لكل فراغ اللوحة ، ككل مايستهدفو الفناف 

 
بعينيات يقف ُب جانب من الًتكيز على الفكر للستينيات كالسConcptual art قبد أف الفن اؼبفاىيمي " بينما      

كاف الفن اؼبفاىيمي من حيث اعبوىر ىو فن .. اػبالص ، بينما تقف العاطفة اعبياشة للتعبَتية اعبديدة على اعبانب اآلخر 

 (.ُِٕ،  ََِِظبيث ) " األمباط الفكرية متضمنا أم كسائل يراىا الفناف مناسبة 

 
                                                

ك٘إ كشٗغ٢ ، ٣لجش دشًاخ اُذذاشح ك٢ اُوشٕ اُؼشش٣ٖ ، ٝٛٞ صادة ٓا Marcel Duchamp   ( :1887  _1968  )ٓاسع٤َ دٝشآة  2

(. 14شٌَ ) ك٢ اُٞال٣اخ أُرذذج األٓش٤ٌ٣ح ( ت٤ٌات٤ا ) ، ٝسائذ اُذاد٣ح ٓغ   ٣Ready madeغ٠ٔ تاُلٖ اُجاٛض 

 

 

 

 

 

 

 
(  13) اٌْىً 

ع١ٓ كٚثٛـ١ذ  

،  empreintes’d: َ ، اٍُ اٌعًّ 1953

. ٍُ ، رغ١ّع ِٓ أعٕؾخ اٌفواّبد 17.5×26.5

. ٌؾووخ اٌلاك٠خا

ًٌٛ أٔغٌٍ 

(  179ِٛلع إٌىزوٟٚٔ ، ) 
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( 14) اٌْىً 

ِبه١ًٍ كّٚبٔت 

األِو٠ىٟ اٌنٞ ٌٚل : َ ،اٍُ اٌٍٛؽخ1912

ٍُ 54×95،  لّبُـٟ ـؤَب ، ى٠ذ عٍٝ 

، اٌؾووخ اٌَّزمج١ٍخ ، ٠ٛ١ٔٛهن 

(  143ِٛلع إٌىزوٟٚٔ ، )

 



 38 

 
 

 

 

 

 

 

 

 آراء بعض نلاد الفن والفنانين حول التجريد/ 1 :ثانيا

 
صاغ مفهـو التجريد من خبلؿ رؤيتو الفكرية ، إال أف ىربرت ريد  ككلٌّل ، تعددت آراء النقاد كالفبلسفة حوؿ ماىية التجريد     

(Herbert Read)  أفضل تعبَت كبلسيكي لنظرية الفن التجريدم ىو التعبَت الذم يبكن العثور عليو لدل أفبلطوف  أفيؤكد

 .

 

 

 

 

 

 

 
  ( 15) اٌْىً 

اِجورٛ ثٛر١ْٟٛٔ  

العت ووح اٌملَ ، : َ ، اٍُ اٌٍٛؽخ1913

، 193.2ٍُ×201،  لّبُى٠ذ عٍٝ 

. اٌؾووخ اٌَّزمج١ٍخ 

(  146ِٛلع إٌىزوٟٚٔ ، )
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  أفالطونحيث يرل _     

1
(Plato) :دائما كعلى كجو اإلطبلؽ حيث أف صباؿ الشكل صبيلة " شكاؿ اجملردة ىي اف األ

، ُُٖٗريد ) " غَته من األشكاؿ كلكنو صبيل ىو نفسو ك بصفة مطلقة اجملرد يوجو إٔب أم شيء آخر مثل اؽبدؼ منو أك عبلقتو ب

ٕٔ .) 

 سلراط كيؤكد _     
2
(Socrates) : صباؿ األشكاؿ ُب نظرم : " كجهة نظره حوؿ االستمتاع باألشكاؿ اؽبندسية بقولو

اف ىذه . ؼبخارط كاؼبساطر كالزكايا ىو ُب اػبطوط اؼبستقيمة كاؼبقوسات كاؼبسطحات ، كاألشكاؿ اجملسمة الناذبة عنها بواسطة ا

ال تعتمد على نزكات الرغبة ، كأعٍت األلواف من نفس النوع كؽبا . األشياء ليست صبيلة نسبيا ، كإمبا ىي صبيلة دائما كمطلقا 

 (.ُٖ، ُٓٔٗالبسيو٘ب )  "نفس نوع اعبماؿ كاؼبتعة 

Jhon Dewey))جون ديوي كيرل _     
اؼبادة ببعض العمليات الذىنية اؼبتمايزة كىو متوافر  يقًتف التجريد ُب" أنو :  3

بالفعل ُب كل من األعماؿ الفنية ، كىناؾ فارؽ بُت التجريد ُب الفن كالتجريد ُب العلم كإمبا ينحصر ُب نوع االىتماـ بطبيعة 

حقيقي ناجح ، ُب حُت  ففي العلم إمبا يطلب التجريد للوصوؿ إٔب تقرير. اؽبدؼ الذم يرمي إليو كل منهما على التعاقب 

كىنا يكوف كجود الفناف كذبربتو عاملُت ىامُت ُب ربديد . يطلب التجريد ُب الفن بغية الوصوؿ إٔب التعبَت عن اؼبوضوع تعبَتا قويا 

 (. ُُٔ،  ُٕٗٗعبد اغبفيظ ) "ما سوؼ يعرب عنو 

4) كاندنسكيُب حُت يرل _   
(Wassily Kandinsky  " :يقى يبكن التعبَت فيو باأللواف أف التصوير فن كاؼبوس

دبعٌت جعل الصورة غَت فبثلة لشيء طبيعي أك .كاألشكاؿ اجملردة عن اؼبشاعر كاألفكار ، كما تعرب اؼبوسيقى عنها باألصوات 

  ( . ِِ، ُٗٗٗمرعي )  "موضوعي قائم ُب اػبارج كمعركؼ 

 بيكاسو كيقوؿ " _     
1
(Pablo Picasso) :بد أف تبدأ دائما دبوضوع ، كبعد ذلك يبكنك أف ال يوجد فن ؾبرد بل ال

تبعد كل آثار اغبقيقة الظاىرة ، كسوؼ ال يوجد خطر عند ذلك ، ألف فكرة اؼبوضوع ستكوف حتما قد تركت أثرا ال يبحى ، 
                                                

 56ّ ، ُٚ . م 347ك٢ ٗلظ ا٤ُّٞ اُز١ ُٝذ ك٤ٚ ٝرُي ػاّ  ّ ، ٝٓاخ ك٢ ػٔش ٣٘اٛض اُصٔا٤ٖٗ.م 427ع٘ح " أش٤٘ا " ُٝذ اُل٤غِٞف أكالغٕٞ ك٢   1

. ًراتا ٖٓ ٓؤُلاذٚ 
ّ ، ٝشاسى ك٢ اُؼذ٣ذ ٖٓ أُؼاسى ، ُٝوذ ذٞك٢ كو٤شا ٓؼذٓا ك٢ اُغجٖ د٤اٍ اُرْٜ اُر٢ ٝجٜد . م 469ع٘ح " أش٤٘ا " ُٝذ اُل٤ِغٞف عوشاغ ك٢  2

. ّ .م  399ػ٤ِٚ ٖٓ شالز ٖٓ أُذ أخصآٚ ػاّ 
ّ ، ًاٗد ُ٘ظش٣اذٚ أتِؾ األشش ك٢ 1952ّ ٝذٞك٢ 1859جٕٞ د١ٞ٣ ٖٓ األعٔاء األٓش٤ٌ٣ح اُر٢ ػشكد ػ٠ِ ٓذاس اُراس٣خ ، ُٝذ ػاّ  ٣ؼذ اُ٘اهذ 3

 .دوٍٞ اُرشت٤ح اُل٤٘ح ٝاُغ٤اع٤ح ، ٝاُؼالهاخ اُذ٤ُٝح ، ٝدوٞم أُشأج ، ٝػِْ ا ُ٘لظ ، ٝأدٞاٍ اُؼٔاٍ ، ٝاُذش٣اخ أُذ٤ٗح 
ّ ، اذجاٛٚ ذجش٣ذ١ ذؼث٤ش١ ، 1891ّ ، ٝ تذأ دساعرٚ ُِرص٣ٞش ك٢ ٤ٓٞٗخ ػاّ 1866د٣غٔثش  4أُُٞذ ُٝذ ك٢ ٓٞعٌٞ  ًاٗذ٤ٗغ٢ٌ  ك٘اٗا سٝع٢  4

. ّ 1944ُٚ تؼط أُؤُلاخ ك٢ اُلٖ ، ذٞك٢ ػاّ 
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عبزء اؼبوضوعي كما أكضح بيكاسو ُب بقية العبارة ، أنو ال توجد ذبربة عديبة الصلة با_ ال يوجد فن ؾبرد _ كاؼبقصود باعبملة 

 (.ٕٔت ، .البسيو٘ب د)  "من اغبياة بل إف كل ذبريد ىو كليد ظاىرة ، كلو أصل ُب الطبيعة 

 : "  ) ىربرت ريدكالتجريد كما يراه _     
ِ
( Herbert Read ىو اذباه فٍت يعرب عن عمق التفكَت الذم يرتبط

، فهو عآب مطلق من النقاء  New realityإٔب كاقع   Realityدبتطلبات العصر ، كىو يبثل مرحلة انتقالية من كاقع 

Pure  ينطوم على معاف ركحية ترتبط بالعناصر كالقوانُت كاألسس البنائية لؤلشكاؿ اليت سبثل طبيعة الكوف كما يرتبط

البداية باؼبعا٘ب ة من باالنسجاـ اؼبتناغم ، كربقيق فكرة ، قد تكوف فلسفية كموسيقية أك غَت ذلك ، كأعماؿ التجريد ذبدىا ؿبمل

 ( ُُٖٗريد ) " التشكيلية اليت يبكن أف تًتجم إٔب أم لغة ، كىي أيضا غَت مًتصبة من أم لغة كاؼبفاىيم 

شَت أنصاره دائما إٔب ىو أكثر أمباط الفن اغبديث صعوبة ، كم" التجريد من كجهة نظره بأنو  : 3مختار العطاركما يرل _      

عة لكنها تصل إٔب مشاعر اؼببليُت ، كأف األشكاؿ اؼبرئية يبكنها باؼبثل أف تتوجو إٔب أحاسيسنا كتصل ال رباكي الطيب أف اؼبوسيقى

 (.ُْٗ، َََِالعطار  )  "إٔب بديهتنا حبكم الفطرة 

 

 

ْإلي فور كيقوؿ الناقد الفرنسي " _     
(Elie faure)  :  فيما يتعلق بالنقل من الطبيعة لتعرؼ كيف تنقل ،ينبغي أف

تلك العملية الببلغية اليت يقـو فيها اإلنساف بقوؿ الكثَت  كاؼبقصود بالتلخيص.  زبتار ،كتؤكدؼ كيف تلخص ، كتبسط ٍب تعر

عن اؼبعٌت ُب القليل من اللفظ ، كالتلخيص ُب الفن التشكيلي ىو ربميل أبسط الرموز الشكلية أكرب اؼبعا٘ب الفنية ، كالتأكيد فيو 

. " (Faure 1930,344)لتحسها العُت الرائية معٌت إبراز أىم اؼبميزات 

 

                                                                                                                                                  
ػح خصٞصا اُخضف ، ظٜش ك٘ٚ تثشا Malaga" ٓاالجا " ّ ك٢ ٣1881ؼرثش ت٤ٌاعٞ ٖٓ أشٜش ك٘ا٤ٖٗ اُرٌؼ٤ث٤ح ، ٝٛٞ أعثا٢ٗ أُُٞذ ُٝذ ػاّ   1

 . ٝاُ٘ذد ٝاُرص٣ٞش اُرٌؼ٤ث٢ 
ّ ، ًرة ا ُؼذ٣ذ ٖٓ أُواالخ ك٢ اُلٖ ٝاألدب ، ُٝٚ اُؼذ٣ذ 1968ّ ٝذٞك٢ ػاّ 1893ٛشتشخ س٣ذ ٗاهذ ك٢٘ ٝشاػش إٗج٤ِض١ األصَ ، ُٝذ ػاّ    2

.  كاخ ٝؿ٤شٛا ٖٓ أُؤٍ.. ّ 1948( اُلٖ ا٥ٕ ) ّ ، 1936( اُلٖ ٝأُجرٔغ ) ٖٓ أُؤُلاخ ٝأشٜشٛا 
ّ ، ػَٔ سعآا ٝٓخشجا ك٤٘ا 1949ّ ، تذأ ٓشٞاس اُؼَٔ اُصذل٢ تذاس اُ٘ذاء ع٘ح 1922اُؼطاس ٗاهذ ٝك٘إ ذش٢ِ٤ٌ ٖٓ ٓٞا٤ُذ صؼ٤ذ ٓصش  ع٘ح  3

. ّ 2007، ذٞك٢ ػاّ " اُ٘وذ ٖٓ داخَ اُؼَٔ اُل٢٘ " ّ ذلشؽ ُِ٘وذ اُل٢٘ ، ٝذ٤ٔض تـ 1971ًٝاذثا ، ٝك٢ ع٘ح 
 .ّ 1873ّ ، ٝٛٞ ٖٓ اُ٘واد ٝأُؤسخ٤ٖ اُل٤٤ٖ٘ اُلشٗغ٤ٖ اُثاسص٣ٖ اُز٣ٖ ذشًٞا ٓؤُلاخ ٓؤششج ك٢ اُذشًح ، ذٞك٢ ػاّ 1937إ٢ِ٣ كٞس ُٝذ ػاّ   4
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جتمع النقاد كاؼبفكركف حوؿ تعريف كل منهم للتجريد من كجهة نظره الشخصية ، كتكتفي الباحثة بقوؽبا على ىذا اختلف كا    

كضوعا ، م ذاهتا ـاللوحة التجريدية عبارة عن قطعة تصويرية فحسب ، كمادامت ال تعرٌب عن موضوع ما ، فإهنا تصبح ق إف

الداخلي كُب تنظيم عناصره كسباسك أجزائو ، كبعدما ابتعد الفناف التجريدم عن الطبيعة هنائيا ، كاف االستغناء  فقيمتو ُب بنائو

. عن اؼبوضوع ىو اػبطوة الثانية  ُب استكماؿ التجريدية لبنائها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مفهوم الفن التجريدي / 2

فٍت ، كاف من خبلؿ اؼبدرسة التجريدية اليت ظهرت ُب أكائل القرف العشرين ، حيث تنتمي إٔب  أكؿ ما ظهر التجريد كاذباه     

تيار اغبداثة ُب اغبضارة الغربية ، كاليت أنتجت أشكاال كقوالب تعبَتية مغايرة للسابقة عليها من التيارات الفنية، كقبد أف اغبركة 

كهبمع حولو الرسامُت التعبَتيُت ، كاندنسكي  حدنبا بزعامةأ:  رئيسيُتف ما انقسمت إٔب اذباىُت ُب الرسم سرعاالتجريدية 

.  العقبلنيُت كالكبلسيكيُت ككل خصـو الركمانسية حولو كيضم   موندريان بزعامةكاآلخر 
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إختزاؿ  ينطلق من" كبالنظر ألسلوب الفناف اؽبولندم موندرياف ُب ذبريده الذم يصل فيو إٔب أقصى درجات اؼبنطق ، قبد أنو     

العآب اؼبوضوعي ليصل خبلفا ؼبا اعتمده كاندنسكي من ربرير للوف اؼببلـز للشيء كربويلو إٔب ؾبرد أثر مستقل عنو ، ليصل إٔب 

 .(ِِٖ،  ُُْٕأمهز ) " مبوذج أساسي بٍت كفاقا ؽبيكلة مبسطة من اؼبساحات اؽبندسية كالقيم اللونية 

تنوعت مداخلو الفلسفية خبلؿ اغبربُت  ، َُُٗتشافو على يد كاندنسكي سنة تغَت مفهـو التجريد كثَتا منذ اؾ" كلقد 

 (. ُٗ، َََِالعطار ) " العاؼبيتُت حىت ابتعد سباما ُب السبعينيات عن التعبَتية التجريدية اليت سعى إليها كاندينسكي ُب مبدأ األمر 

 
عامة ، حيث يستمد الفن التجريدم تلك الركح اليت توجد  كالشك أف اؼبذىب التجريدم يعتمد على الفنوف الواقعية كخلفية    

ُب ؾبموعة خلفيات ك حقوؿ كقول ـبتلفة أخرل مثل العمارة كاؽبندسة كالديكور كاؼبثلثات الرياضية ، كما أنو يستوحي بعضا من 

ت ثقافات ؾبتمعاهتم تاريخ ميزات الفنوف الشعبية اجملسدة لنشاطات الفنانُت الفطريُت الذين يبثلوف بتجارهبم اػباـ خصوصيا

تطورىا ، كيستفيد الفن التجريدم أيضا من االبتكارات كالتكنيكات الفوتوغرافية اغبديثة ، للتجارب التكنولوجٌية كالتطور 

كفوؽ كل ىذا كذاؾ فإف عآب . الصناعي ، كحىت ذبارب كتطورات علـو السلوؾ البشرم مثل علم النفس كعلم االجتماع

. ج الطبيعي األمثل للفنوف غَت التشخيصية بفضل ميزات قوامها اؽبيكلي كسبتعها بقوة اإلقناع كالتأثَت اؼبوسيقى النموذ

طريقا مستقيما مؤديا إٔب -كاف طريق تنشيط الفن اغبديث منذ عهد سيزاف إٔب الفن التحليلي للمكعبات " كلقد    

طحات ككجوه اؼبكعبات للفن التحليلي للمكعبات ، تقدـ كمنذ عهد التصوير الواقعي للفناف سيزاف حىت ظهور مس_التجريد

على أف الفنانُت عندما بلغوا نقطة ماُب سبيل التجريد توقف اؼبتمرسوف منهم ُب فن . التصوير اغبديث خطوة خطوة كبو التجريد 

 (.ِِٖ، ُِٔٗفبلقباف  )  "اؼبكعبات كغَتكا اذباىهم كبو الفن التجريدم

 
ضح ذلك ُب أعماؿ الفناف ُب فًتاهتا األخَتة أخذت طابعا ذبريديا أكثر منو تكعيبيا موضوعيا ، كما يتأف التكعيبية  كقبد     

ـ فقد طبقت ىذه األكضاع اؽبندسية َُُٗٗب عاـ " ، كما يشَت حسن ؿبمد حسن بذلك ُب قولو بابلوا بيكاسوا التكعييب 

 (.ُّٔ،  ت. د حسن)  "ق الطريقة ىي التجريد الكامل على أشكاؿ األجساـ اإلنسانية ، ككانت النتيجة اؼبنطقية ؽبذ
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األكؿ يتخذ األكضاع التكعيبية من اؼبذىب التكعييب كالتجريدم ، على أف  القائم بُت اعبانب اؽبندسي ُب كلٍّيف كنظرا للتشابو     

ؼبتلقي ؽبذا الفن يأخذه االستغراب قواعدىا من كل من التجريد اؼبوسيقي كاؼبعمارم ، فإف ا يتخذ الثا٘ب قواعده، بينما  أساسا لو

كالدىشة حينما يرل أف بعض الظواىر اؽبندسية ُب الطرازين متقاربة كمتشاهبة ، كالباحث ُب النهجية التكعيبية كالتجريدية يرل 

الرمزية  الطراز التكعييب إمبا يعمل ُب حقل من الواقعية بينما قبد أف اؼبذىب التجريدم يتخذ إف الفيصل بُت النهجُت ، حيث

. مبدأ لو 

    
تلك الصوفية اليت هتدؼ عن طريق الرمز إٔب ما _ صوفية الفن_ الفن التجريدم أك اؼبذىب التجريدم كالذم يطلق عليو بػإف     

كراء الطبيعة للوصوؿ إٔب اؼبطلق ، قبده يقـو على التجريد الكلي من اؼبوضوع األصلي ، كالتحوؿ من اػبصائص اعبزئية إٔب 

تشكيلية ذاتية  ئو عناصرالكلية ، كمن الفردية إٔب التعميم اؼبطلق ، لذا فهو الفن غَت التشخيصي الذم يعتمد ُب بنا الصفات

فأسلوب الفناف التجريدم يعتمد اعتمادا كليا على مدل رؤيتو كالتعبَت عن  . يتخذ فيها اللوف كالتوليف الشكلي األنبية األكٔب 

ليو نفسيتو كرغباتو ، كما يريده ىو ال ما يبلى عليو من إطار موضوعي ؿبصور ُب أمر ما ، حىت مكنوناتو الداخلية دبا يضفيو ع

كإف اعتمد على الطبيعة ُب أعمالو التجريدية فلن يكوف االعتماد الكلي بقدر أنبية استخبلص اعبوىر من الشكل الطبيعي 

. العناف باستخداـ الشكل كاػبط كاللوف  كعرضو ُب رؤية جديدة كصياغة ؿبورة ، فيها شيء من اغبرية كإطبلؽ

     
نشرع ُب فهم خط أساسي من خطوط األسلوب التجريدم ُب الفن ، كىو أف اؼبوضوع ُب أف كعلى ىذا األساس يبكننا "     

اللوحة التجريدية ليس ؾبرد موضوع ؿبٌور أك مصاغ صياغة جديدة ، أم أنو ليس موضوعا قد جرد من بعض تفصيبلتو أك من 

 (. ُٓٗت ، .إظباعيل  د)  "معظم تفصيبلتو ، بل ىو موضوع دبا ىو عليو ، أم بالصورة اليت رآىا الفناف منطبعة لو ُب نفسو 

كببل شك أف الفن التجريدم يستند أساسا على طريقتُت ، طريقة الفصل أك التجريد ٍب طريقة الًتكيب أك التعميم ، كالطريقة "    

د كتعتمد على خياؿ الفناف كخصوبتو ، كالطريقة الثانية أال كىي إعادة التصميم كتعتمد على اغبس األكٔب كىي الفصل كالتجرم

( .  ُّٖت ، .سآب د) " اعبمإب كالقدرة التعبَتية 
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حيث تبدك بعض مبلمح الشكل اؼبرسـو ، حبيث  Semi-Abstractionإما ذبريدا جزيئيا _ : للتجريد طريقاف إذف     

. ق من جانب اؼبشاىد يبكن التعرؼ علي

. أك التجريد الكامل الذم يهتم فيو الفناف باألشكاؿ كاألحجاـ كاأللواف فقط ، كال تكوف ىناؾ أنبية للموضوع اؼبرسـو _   

 
معآب الطرؽ األساسية للتجريد ، فيما يقـو عليو اذباه  ربديد ُب السنُت السبع األكٔب لنشأتو  استطاع ىذا اؼبذىبهبذا     

، حيث تشعبت من ىذين االذباىُت الرئيسيُت  بفنو القائم على الفن اؼبعمارم موندريانك..، كإشارتو إٔب اؼبوسيقى  يسكيكاندن

. تيارات ذبريدية عديدة ُب ـبتلف ببلد العآب لكل منها أسلوبو كطابعو اػباص

كسيتم فيما بعد التطرؽ لبلذباىات التجريدية كىذه حملة ـبتصرة لنشأة اؼبذىب التجريدم الذم ينتمي إٔب تيار اغبداثة ،      

.  بشكل موسع ،كإلقاء الضوء على اؼبذاىب التجريدية ُب أكركبا

 

 

 

 

 

 اتجاىات التجريد في اللرن العشرين/ 3

         
، كازباذ كل فناف ؽبم مداخلهم كمذاىبهم اؼبتنوعة ُب اجتيازىا  دية كتعدد جوانبها ، كظهور فنانُت كثَتينمع تطور اغبركة التجرم   

ُب انتهاجو ؽبذا النهج دكف غَته كسبيزه فيو ، مع ىذا  قاصدا طابع كهنج خاص بو يبكن أف يكوف دبحض الصدفة كيبكن أف يكوف

كاندنسكي "   ..يبكن أف يقاؿ أهنما ابتكرا نوعا جديدا من الرسم التجريدم كنبا  للرجلُت اللذينيقف التاريخ كقفة احًتاـ 
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" لكن كاندنسكي ىيأ لنا التربير الفلسفي للفن التجريدم ، كأباف لنا موندرياف كيف يبدك ككيف يبكن أف يكوف كموندرياف ، 

 (. ُُٖ، ُٖٗٗقبيب  )

 

حىت كصل بعضها إٔب أدٗب مستول من األداء التلقائي ..تنوعت األشكاؿ التجريدية ُب فن الرسم من خبلؿ السبعينات "     

لو مباذج ؿبلية ُب معارض فنانُت مرموقُت ، كارتفع البعض اآلخر إٔب مستول رفيع من التناكؿ الرياضي  شاىدنا. العشوائي العبثي 

   (. ِِ،  َََِالعطار ) " العقلي 

مع مفهـو الشكل  تعاملهاالتجريدم اغبديث أك مذاىب اتبعت طرائق ـبتلفة ُب  الفنفقد تكونت ىناؾ اذباىات ُب      

، كُب ذات  بشكل عاـسيداتو ، كىذه الطرائق تتدرج ربت خيمة األسلوب التجريدم ُب ىذا التيار اػبالص كإظهار ـبتلف تج

. فنيا فبيزا ُب تعاملها مع الشكل اػبالص  االوقت ازبذت ؽبا طابع

 
ركية ، النقائية ، اّب: بػ التجريدية  اىات التجريد ُب عشر اذباىات بدأءان كيلخص البسيو٘ب ُب كتابو الفن ُب القرف العشرين اتج    

بالعضوية ،  ، األجبدية ، اإلهبازية ، الطبيعية ، اؽبندسية ، كاليت تندرج ربتها الباكىاكس ، ٍب التعبَتية ، السوبرماتية ، خداع البصر 

. االذباىات التجريدية ، كسبثيل كل اذباه بأىم ركاده البارزين فيوؽبذه كفيما يلي سيتم التعرض 

 

 

 

 ة      التجريدية الحركيAbstract Kinetic  

الكزاندر كالدر  تعد التجريدية اغبركية نزعة من نزعات اغبركة التجريدية ُب القرف التاسع عشر كالعشرين ، كقد قادىا     

Alxander calder   (ُٖٖٗ_ُٕٗٔ)  ، دبا أبدعو من تشكيبلت كبتية فريدة كمتنوعة ك اؼبصنوعة من خامات ـبتلفة

اه ىي أف التجريد ليس ُب األشكاؿ الساكنة فقط ، كلكن ُب آثار األشكاؿ اؼبتحركة كالدائمة التحرؾ كما ، كفكرة ىذا االتج

ربدثو من أشكاؿ جانبية بفعل الظبلؿ كربركها ، كيعترب كالدر من الفنانُت النحاتُت األمريكيُت ، حيث قبد أغلب تشكيبلتو ُب 
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كال يقتصر األمر على العآب الغريب فقط ، كإمبا يصل امتها ، ة كخارجها لضخاألمريكية كاألكريبكقاعات العرض معظم اؼبتاحف 

ما قاـ بو كالدر ُب العآب العريب ، كىذا ما قبده ُب بعضا من ميادين اؼبنطقة الغربية ُب اؼبملكة العربية السعودية ، كما تشهده 

اليت تتألف من صفائح  الثابتةذج من أعمالو النحتية يوضح مبو( ُٔ) مشهود ُب ىذه اؼبيادين ، كالشكل مدينة جدة من إبداع

. من حديد مطلية بألواف قوية كفبيزة 

 
يبتاز دبعلقاتو التجريدية اؼبختلفة ، على عوارض من السلك " لوجدنا أنو (  ُٕ) عماؿ كالدر كما نراه ُب الشكل كلو نظرنا أل   

سا ، كيتدٔب من األخَتة خيوط معلق هبا مساحات متنوعة من تتدٔب منو خيوط ربمل عوارض أخرل أقصر مقا:السميك الذم 

حيث تتحرؾ ىذه اؼبعلقات .  ( ُِٕت ، .البسيو٘ب د) " األؼبنيـو ، أك الصاج ، أك الصفيح ، أك الكرتوف اؼبطلي بألواف داكنة أحيانا 

. ربت تأثَت اؽبواء كبفعل الضوء 

Joan Miroجوان ميرو ف كُب ىذه األعماؿ ًب استعانة كالدر بصديقو الفنا   
قتباس مباذج مبسطة من األشكاؿ ُب ا ُ

كاليت نرل مدل التشابو بُت األشكاؿ الرمزية  كالعمل النحيت (ُٖ )الرمزية اليت يبتاز هبا فنو مثل ىذه اللوحات للفناف مَتك شكل 

. للفناف كالدر

 

 

 

                                                
سعاّ أعثا٢ٗ عش٣ا٢ُ ٓٞظٞػاذٚ ٓغرٔذج ٖٓ ػاُْ اُزاًشج ٝاُخ٤اٍ ، ُٝذ ك٢ تششِٞٗح ٝدسط ك٤ٜا ، سعٞٓٚ (  1983_  1893: ) جٞإ ٤ٓشٝ  1

ٝك٢ ػاّ " اٍ اُذ٤ٞاٗاخ ٝاألشٌاٍ اُؼع٣ٞح أُِر٣ٞح ، ٝأُٞاٗٚ ه٣ٞح ػثاسج ػٖ األُٞإ األعاع٤ح أُذذدج تإُِٞ االعٞد ،  ذ٤َٔ إ٠ُ اُرش٣ٞٚ ألشي

ّ اهرشب ٖٓ ٓجٔٞػح اُغش٣ا٤٤ُٖ ، ٝأغِن ػ٤ِٚ أٗذ٣ٝٚ تشذ٤ٕٞ اُغش٣ا٢ُ األػظْ ت٤٘ٔا أخزخ ذجشترٚ اإلتذاػ٤ح أُرٔصِح ك٢ إُِٞ اُش٤ن 1920

( 68خ ، .ع٤ٔس د" ) ذأش٤شٛا ػ٠ِ ك٘ا٢ٗ اُٞال٣اخ أُرذذج  ٝاُثغاغح ذِو٠
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(  16) اٌْىً 

إٌىيأله وبٌله 

أؽل ١ِبك٠ٓ علح ، ٕفبئؼ ؽل٠ل 

Farsi : 1991 , p.118 )  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  17 )اٌْىً 

أٌىيأله وبٌله 

أٍالن ِعلْ : ، ٔؾذ 1932

ٚفْت ٚف١ٛٛ 

،1500×200×2000ٍُِ 
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     التجريدية النلائيةPure Abstract  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  17) اٌْىً 

عٛاْ ١ِوٚ 

عطو اٌفغو : ، اٍُ اٌٍٛؽخ 1954

ٚىفبد ِٓ اٌن٘ت، ِزؾؿ ٍبْ 

ـوا١ََٔىٛ ٌٍفٓ اٌّعبٕو، ر٠ٖٛو 

 ثأٌٛاْ ى٠ذ عٍٝ لّبُ 

(Elderfield , John 2003  )
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أف الفن التجريدم النقائي يستمد ركحو من النزعة التكعيبية كيبتد شيئا : تكمن فلسفة التجريدية النقائية ُب عدة ؿباكر كىي     

، كاػبركج من قيود الطبيعة كالتأكيد على التصميم ُب ذاتو ، كعدـ ؿباكلة تقليد الطبيعة  فشيئا ليصل إٔب ما يسمى بالنقاء اػبالص

إميدي  ك ،(  ُٓٔٗ_  ُٕٖٖ)   L.Kurbizeyeكوربيزييو  لو  من أم جانب ، كىذا ما يسعى إليو زعماء النقائية

در إؽباـ ، كأخذا ُب ينما قاموا باستخداـ الزجاجات كمصح(  ُٔٔٗ_  ُٖٖٔ)  Amedee Aoznvatأوزونفات 

كُب . تركيبها بعضها مع بعض ُب أكضاع غَت مألوفة ، حاكال فيها اػبركج من اؼبألوؼ كالطبيعي ، كذلك لتأكيد التصميم ُب ذاتو 

. أعماؿ لوكوربيزيو التجريدية  ( َِ،  ُٗ)الشكل 

منها بوجو خاص ُب أشكاؿ العمارة اغبديثة ، بيزييو استطاع أف يغَت رسنوات ، كلكن كوٕكىذه اغبركة ٓب تستمر أكثر من "    

 (.ُِٗ، ُّت .البسيو٘ب د) " كاكسبها ظبعة عاؼبية كاف سعيو كراء ربقيق ما يعادؿ البللوره ُب ترسيب األشكاؿ إٔب جوىرىا اػبالص 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( 19) اٌْىً 

، اٍُ  1965ٌٛوٛهثٛى١٠ٗ ، 

ٚؽلح عٕبػ ، ؽفو عٍٝ ٔؾبً :اٌٍٛؽخ

( 166ِٛلع اٌىزوٟٚٔ ، ) 

 



 50 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
   التجريدية الطبيعية Abstract  Natural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 20) اٌْىً 

، اٍُ  1965ٌٛوٛهثٛى١٠ٗ ، 

ٚؽلح عٕبػ ، ؽفو عٍٝ ٔؾبً ، :اٌٍٛؽخ

ثبه٠ٌ 

( 166ِٛلع اٌىزوٟٚٔ ، ) 
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ظبيت التجريدية الطبيعية هبذا االسم كذلك ألهنا تسعى من خبلؿ قيمها التشكيلية التجريدية إٔب تلخيص الطبيعة مع     

إٔب أف تصل إٔب خبلصة  ذاهتا كحذؼ العناصر غَت الرئيسة ؿباكالت اغبذؼ كالتأكيد ، أم أهنا تستمد معانيها من الطبيعة

. كن ال يطابقوبالشكل الطبيعي كؿ الشكل الذم يوحي

ُب ؿباكالت كثَتة أبرزىا رظبو للثور عدة مرات (  ُّٕٗ_ُُٖٖ)  Pablo Picassoبابلو بيكاسوكقد عاِب ذلك "     

) " الذم أخذ يردده ُب رسم خطي حاذفا كل التفاصيل غَت الضركرية ، كمؤكدا اؽبيكل أك احملور الذم يقـو عليو كياف الثور 

حينما عاِب الرؤكس _ جركنيكا _ قبد أيضا ذلك كاضحا ُب رسومو التحضَتية للوحتو اؼبشهورة  كما (. ُِٗ، ُّت . دالبسيو٘ب 

(  ِِ) ، كقبد ُب الشكل(  ُِ )شكل ـبتلفة ،  ذبريديةؼبطلوب بأساليب كاغبصاف كالثور عدة مرات ليحصل على االنفعاؿ ا

 .مراحل تلخيص بيكاسو للثور 

 
ك قتباس أيضا اال   Piet Mondrrian بيت موندريان حاكؿ حيث نضع فًتات ـبتلفة ؽبذا الفن ، كنستطيع أف     

 كذلك ُب أف تصل جملرد خطوط اليت قاـ فيها بتلخيص الشجرة إٔبالشجرة  كأكضح مثاؿ لذلك لوحات، من الطبيعة  التجريد

. سيتم التعرض ؽبا بالتفصيل ثبلث مراحل 
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     التجريدية السوبرماتيةAbstract Suprematism  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 21 )اٌْىً 

ثبثٍٛ ث١ىبٍٛ 

اٌغٛه١ٔىب ، : ، إٍُ اٌٍٛؽخ  1937

ِزؾؿ ك٠ً ثواكٚ ، ِله٠ل ثبه٠ٌ 

لّبُ أٌٛاْ ى٠ذ عٍٝ 

(  168ِٛلع إٌىزوٟٚٔ ، ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  22) اٌْىً 

ثبثٍٛ ث١ىبٍٛ ، اٍُ 

،  Taureau: اٌٍٛؽخ

ٍُ ، اٍىزْبد 39×28

ٌّواؽً رٍق١ٔ اٌضٛه 

 ِٛلع إٌىزوٟٚٔ،)  

168  )
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ربوؿ ملحوظ ُب طرؽ األداء الفنية جبانب االستغناء عن التقاليد التشكيلية _ صباعة اؼبذىب السوبرماٌب _ حدث على يد      

السوبرماتـز ىي حركة من حركات الفن التشكيلي اليت أسسها ُب ركسيا الفناف ؼ. اليت كانت منتشرة ُب عصر ماقبل التصنيع 

ىو رساـ ركسي ، كلد ُب مدينة بالقرب من " ، ك (   ُّٓٗ_ُٖٕٖ )   Kasimir Malevichكازيميير مالفيتش 

قد أثرت على كىو يعترب من ركائز الفن التجريدم إال أف حياتو اػباصة كاف يلفها شيء من الغموض ك_  kievكياؼ _

موضوعي ، يتش من أكائل اؼبؤيدين للفن البل، كيعترب مالف َُِٗظل تايثَته ُب ركسيا حىت ( ِْٖ،  ُِٗٗفياض ) " أعمالو الفنية 

ىذا كٓب زبتف موجة السوبرماتزمية قبل أف تضع أساس كل فنوف التجريد اؽبندسية البلحقة كاليت تدين . كاىتم بالشكل اؽبندسي 

. ؽبا بالكثَت 

 
دافعت ىذه اغبركة عن فن ذبريدم خالص أساسو عناصر اؼبربع كالدائرة كاؼبستطيل كاؼبثلث البسيطة ، ككاف أكؿ نتاج ملحوظ     

اؼبربع يعد العنصر األساسي ُب السوبرماتزمية ، كلكازميَت  إفؽبذه اغبركة لوحة سبثل مربعا أسود كامبل على أرضية بيضاء ، حيث 

ربع أسود على مساحة بيضاء ربمل كجهة نظره ُب الفن اعبيومًتم ، كىي تتكوف من ـ ُُّٗسنة  لوحة عرضها ُب موسكو

.  مدل بساطة األشكاؿ اؽبندسية اؼبستخدمة لدل مالفيتش(  ِْ )، كما نرل ُب الشكل  ( ِّ) شكل 

الفن كرده إٔب نقائو ، برسم دكائر كمالفيتش ىو أحد األعضاء البارزين ُب صباعة اؼبذىب السوبرماٌب، كقد استهدؼ زبليص "     

أما القيمة الفنية ُب أعمالو فتنبع عن تنظيم األشكاؿ البسيطة، كيعكسها اعبماؿ اػباص . أك مربعات على خلفية مستطيلة

ق هنايتو اف الفن قد يتجو رأسا ُب اذبا:كالفناف يصرح بطريقتو التجريدية فيقوؿ . بالدكائر كاؼبربعات ذاهتا ، مع عبلقات الًتكيب 

 (. ّٖ،  ََِّعطية )   "اغبتمية ،إذا ما سيطرت عليو أشكاؿ الطبيعة 

بالنظر إٔب أنو يستخدـ .. لعل تسمية ىذا اؼبذىب اليت أطلقها الفناف مالفيتش على حركتو الفنية ، ترجع إٔب الرياضة العليا "     

حسن ) "  ُُّٗا ىو مستمد من اغبركة التكعيبية منذ عاـ كإف ىذا االذباه التجريدم إٖب.. أكضاعا ىندسية تعترب رياضة صرفة 

. (ََِت ، .د

ىكذا كانت القيمة الفنية ُب أعماؿ السوبرماتزميُت تنبعث من تنظيم األشكاؿ اؼببسطة كاعبماؿ اػباص بالدكائر كاؼبربعات     

. الفن التكعييب كتقـو على التأليف اعبيومًتم ذاهتا ، إٔب أقصى ما تبلغو البساطة ُب العناصر ، كصبيعها عناصر أكلية مشتقة من
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 التجريدية والخداع البصري Op Art  Abstract and 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  23) اٌْىً 

، إٍُ  1920وبى١ِو ِبٌف١زِ ، 

اٌّوثع األٍٛك ، اٌّزؾؿ : اٌٍٛؽخ 

اٌوٍٟٚ ، ه١ٍٚب 

ٍُ ، أٌٛاْ ى٠ذ   60×   100.5

لّبُ عٍٝ 

( 156ِٛلع إٌىزوٟٚٔ ،  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 24) اٌْىً 

، وبى١ِو ِبٌف١زِ ، ثلْٚ 1915

 Stedelijkعٕٛاْ ، ِزؾؿ 

،أَِزوكاَ ، ٌٕ٘ٛلا 

ٍُ ، أٌٛاْ ى٠ذ عٍٝ   62×  80

لّبُ 

(  156ِٛلع إٌىزوٟٚٔ ، ) 
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صر البنائية مصطلح ُب الفن نشأ ُب الستينيات ألعماؿ ذبريدية تنحى إٔب إشاعة خداع بصرم للعنا  Op Artأكب آرت "     

،  ََِِظبيث ) " اؼبرسومة ، اليت تعرب فوؽ بعضها باعتبارىا ضوء على مساحة الرسم ، كمن ركاد ىذا االذباه فاسريللي ، كألربز 

ُّٕ ). 

 
كالفن البصرم يعتمد على أشكاؿ ىندسية ؾبردة كلكنها مقسمة كفق معادالت رياضية بألواف أساسية ، كيبكن اعتباره امتدادا     

نتيجة إحكاـ التنظيم اؽبندسي الذم يعتمد ُب بعض جوانبو على اؼبنظور  يتمفاػبداع البصرم . نزعة الًتكيبية كنزعة الباكىاكس لل

اغبسي ، كذلك حينما سبيل بعض من األشكاؿ اؽبندسية إٔب التدرج ُب الصغر ، بينما غَتىا اؼبقابل ؽبا ينظم بالعكس ، باإلضافة 

. كاتح ، كيتولد نتيجة ىذا التنظيم إحساس عاـ باغبركة إٔب توزيع القواًب كالف

      

 Victor  فيكتور فازاريلليكأكؿ ما يذكر لفظ اػبداع البصرم يرتبط ُب أذىاننا مباشرة اسم األستاذ األكؿ للفن البصرم     

Vasarely  ( اؽبنغارم األصل)   ، "عدادا للتقدـ بسبب ما يتمتع بو حيث يعترب فازاريللي من ركاد الفن البصرم كأكثرىم است

من حصيلة خصبة من اؼبفاىيم كاألفكار ، تسَت أعمالو كفق برنامج مرسـو كؿبدد سعى من خبلؽبا إٔب التحكم كالسيطرة على 

فيكتور فاساريلي " كاف للفناف . (ِْٔـ ، ُٖٕٗالنشار ) " الشكل كاللوف لتحقيق نسق قاسبة على حسابات دقيقة كقواعد صارمة 

عطية ) " ُب عصرنا ، بتصميماتو اؽبندسية اليت ؽبا خاصية اإليهاـ باغبركة   OP Art  فضل ُب نشأة حركة اػبداع البصرماؿ

 (. ُّٖ، ََِِظبيث)       " ُّْٗكقد بدأ فاساريلي كفناف حفر ٍب عاد إٔب التصوير اللو٘ب ُب عاـ " . ( َٖ،  ََِّ

 
لوىلة األكٔب أف اللوحة ذات ذبسيد كىي دكف ذلك ، كذات عمق كىي دكف ذلك ، كاؼبشاىد ألعماؿ فازاريللي يشعر من ا    

كذات أبعاد كىي دكف بركز أك ذبسيد ، كالسر ُب تصميماتو اؼبختلفة ىو خلق الوىم خبداع بصر اؼبشاىد لتتشكل ُب ـبيلتو 

العب بدرجات األلواف أك باػبطوط ، كىو اللوحة اؼبلونة اؼبنبسطة كأهنا تشكيل بارز عن السطح أك ؿبفور داخلو ، كذلك بالت

(.  ِٔ،  ِٓ)شعر بو داخل قاعات اؼبرايا شكل لذم فاإلحساس ا

كيرجع ذلك كلو لدراستو للفن الضوئي كقواعد اإلحساس كالشعور من خبلؿ الرؤية كخداع البصر ، ككانت بداية دراستو     

كٔب عندما استبدؿ األلواف الزيتية التقليدية بالببلستيك اؼبلوف ، الذم ـ قدـ نظرياتو الفنية األُٓٓٗـ، ُب عاـ  َُْٗاألكٔب عاـ 
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يعطي تنويعات تشكيلية ـبتلفة باختبلؼ كضع اللوحات الزجاجية الشفافة ، ينتج عنها اإلحساس بأشكاؿ مسطحة كأهنا ذات 

. أبعاد ثبلثة من خبلؿ اختبلؼ األلواف كاػبطوط احملددة ؽبا 

 
إف فكرة اغبركة قد :ذات أنبية بالنسبة لفاساريلي لسببُت أحدنبا سبب شخصي كىو كما قاؿ لنا ( ية اغبرؾ) كقد كانت "     

استحوذت علٌي منذ طفوليت ، كالسبب الثا٘ب ىو الفكرة األكثر عمومية أف الصورة اليت تعيش بواسطة اآلثار البصرية توجد 

.  (َُْ،  ََِِظبيث ) " ، فهي تكتمل ذاتيا فقط عند النظر إليها جوىريا ُب العُت كالعقل من اؼبشاىد كليس فقط على اغبائط 

 

_ اؼبفرككة _ كفازاريللي أحد أشهر األظباء اليت نفذت العديد من ميادين ُب منطقة جدة ، حيث قبد لو عمل ميدا٘ب يسمى     

يضا توجد لو ، كأ ( ِٕ) يداف شكللتحلية كما نرل ُب آببلونيها الًتكواز كالبنفسجي عند تقاطع شارع األندلس مع شارع ا

. رات من اللوحات منفذة دبتحف جدة، إضافة لعش( ِٖ) عماؿ على كورنيش اغبمراء شكل ؾبموعة أخرل من األ

 
ىكذا أستطاع فازاريللي بتميزه كتفرده هبذا االذباه أف ىبرج الصورة من معناىا التقليدم كشيء مستوحى من الطبيعة إٔب شيء    

. ق اػباص ـبلق لو كياف
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(  25) ي اٌْه

ـ١ىزٛه ـبىاه٠ٍٍٟ ، فلاع ثٖوٞ 

(  154ِٛلع إٌىزوٟٚٔ ، )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  26) اٌْىً 

ـ١ىزٛه ـبىاه٠ٍٍٟ ، فلاع ثٖوٞ 

(  154ِٛلع إٌىزوٟٚٔ ، )  
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(  28) اٌْىً 

ـ١ىزٛه ـبىاه٠ٍٍٟ 

رٛاىْ عٍٝ اٌٙٛاء : ، إٍُ اٌعًّ  1981

ثقلاع اٌجٖو ، وٛه١ِٔ اٌؾّواء ، 

١ٍوا١ِه عٍٝ ـٛالم 

Farsi : 1991 , p.116 )  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  27) اٌْىً 

ـ١ىزٛه ـبىاه٠ٍٍٟ 

اٌّفوٚوخ ،   : ، اٍُ اٌعًّ  1981

.  ، ـٛالم ِطٍّٟبهع اٌزؾ١ٍخ :علح
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  التجريدية األبجدية     ِةAbstract Alphabet 

 
لو للخط حبركفو اؼبتنوعة ُب إهباد تعد التجريدية األجبدية من أكثر اذباىات التجريد اليت أبدع فيها الفناف العريب ، كاستغبل      

 منصورفنانُت العرب البارزين ُب ىذا االذباه كلكن لبص بالذكر الفناف السعودم اؿعديد من اؿتعبَتات ذبريدية متنوعة ، كىناؾ 

( .  َّ )ك (  ِٗ) ، كىذا ما نراه ُب الشكل صادق كريـ طعمة، كالفناف العراقي  مرعي الشريف

فحركؼ الكتابة ُب " للحرؼ يتم بصرؼ النظر عن اؼبعٌت اػباص لكل حرؼ كتداعي اؼبعا٘ب اؼبرتبطة بو ،  كالتجريد األجبدم    

 .  ( ِٓٔ، ُّت .البسيو٘ب د) " ىي إال أدكات تشكيل زبضع لئليقاعات ك التوافقات كليست حركفا ُب ذاهتا  الفن التشكيلي ما

 

، تأثر مارؾ تويب (  ُٕٔٗ_  َُٖٗ)  Mark Tobey مارك توبي كمن أىم فنانُت ىذا االذباه الفناف األمريكي     

بالفنوف الشرقية اإلسبلمية ُب معظم أعمالو الفنية ، كذلك بسبب سفره إٔب ببلد الشرؽ ُب بداية حياتو الفنية ، فمنها استمد 

لذم تتميز بو دكؿ الشرؽ ء الشديد ااستخداـ العناصر الكتابية أك اػبطية ُب لوحاتو ، كاستخدـ األلواف اؼبضيئة اليت تعكس الضو

( .  ُّ) ، شكل 

 
ستيورات ديفيز كٓب تتوقف التجريدية األجبدية ُب الفن الغريب اغبديث على مارؾ تويب ، حيث برز ُب ىذا االذباه الفناف    

Sturat Davis    ، "ستطاع ربط صبيع كقد استخدـ ديفيز الكلمات اؼبتشابكة لتنويع كإثراء اؼبرئيات الكتابية ، كما ا

(.  ِّ) ، شكل  ( ّٔ،  ُٕٖٗظريف ) " الكلمات كاغبركؼ كاؼببا٘ب اؼبعمارية اجملردة ، دبساحات لونية متنوعة الدرجات 

 

 

 

 

 



 60 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  29) اٌْىً 

ِٕٖٛه ِوعٟ اٌْو٠ؿ  

أٌٛاْ ِبئ١خ  

(  149ِٛلع إٌىزوٟٚٔ ، )  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(  30) اٌْىً 

ٕبكق وو٠ُ ٛعّخ 

ٚاؽخ ، : ، اٍُ اٌٍٛؽخ 2002

ٍُ ، أٌٛاْ أووٌه 127×  178

( َ 2002 أر١ٍٗ علح ) 
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(  32) اٌْىً 

ٍز١ٛهاد ك٠ف١ي 

-Hot still : َ اٌٍٛؽخ، اً 1940

scape for six colors  ،

 لّبٍُُ ، أٌٛاْ ى٠ذ عٍٝ 36×45

(Saulener  edwen , ziegfeld, 

1969, p.352)  

 

(  32) اٌْىً 

ِبهن رٛثٟ 

( إؽ١بء: )، اٍُ اٌٍٛؽخ 1957

ٍُ، 69×110اٌؾ١بح اٌغل٠لح ، 

أٌٛاْ رّج١وا عٍٝ ٚهق ِمٜٛ 

((Osborne, Harold 1981 
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   التجريدية اإليجازيةAbstract   Summary 

 
يهدؼ ىذا النهج من مسماه إٔب اإلهباز ، كىو التلخيص الشديد كالبحث عن جوىر الشكل اؼبعرب كاؼبضموف ، كاستخراج      

قوؿ  Minimalityكربمل فكرة اإلهباز أيضا " ىذا اعبوىر بالتبسيط للحصوؿ على القليل من الكثَت كاعبزء من الكل ، 

 (. ِٕٔ، ُّت .البسيو٘ب د) " الكثَت بالقليل من الشكل ، ىي عملية ببلغة باؼبعٌت األديب 

باؼبنشورات اؽبندسية اػبالصة بأكضاع  ماريُتكاضحا على العمارة اغبديثة ، حيث اىتماـ اؼبع كقبد أف تأثَت ىذه اؼبدرسة يبدك     

س هبا تفاصيل ، أم سطوح ملساء خالصة تتسم بالبساطة الشديدة فبا أكسبها أفقية أك رأسية أك مائلة ، كىذه اؼبنشورات ٕب

. صباال معماريا يتناسب مع حضارة القرف العشرين 

 
، كيبتاز أسلوب لويس بالدقة (  ُُِٗ_  ُِٔٗ)  Morris Louisموريس لويس كمن أبرز مشاىَت ىذا االذباه ىو     

كاشتهر باللوحات اؼبليئة دبجموعات من " ة رياضية كلكنها غَت ؿبسوبة التصميم ، اللونية اؼبتزنة دكف تكلف ، ككأهنا معادؿ

البسيو٘ب )       "الشرطاف اللونية الطويلة ، كىي ليست مرسومة ، كال ؿبسوبة التصميم ، اؼبهم خصائص اللوف كاؼبغاالة ُب البساطة 

  ( . ّْ، ّّ) شكل  ( ِٕٔ، ُّت .د

اليت صورىا عاـ _ جاما دلتا _أللواف على شكل موجات مهتزة كمستمرة كما ُب لوحة كىو بشكل عاـ يستخدـ ا"     

ـ كاليت تتسم باعبديد كالغرابة ُب التكوين فقد استخدـ األلواف  جانيب اللوحة فقط كباقي اللوحة عبارة عن فراغ َُٔٗ/ُٗٓٗ

ين ، حيث يتم الًتكيز على التلوين ُب اعبزء األكسط كىو اعبزء األكسط من اللوحة أم عكس استخداـ الغالبية العظمى من الفناف

( .  ّٔ،  ُٕٖٗظريف ) " من اللوحة 

. ـُِٔٗكانتهت حياتو الفنية بوفاتو بعد معاناتو من مرض السرطاف عاـ   
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(  33)اٌْىً 

ِٛه٠ٌ ٠ٌٌٛ 

عبِب كٌزب ، : ، اٍُ اٌٍٛؽخ1960

ٍُ ، ِزؾؿ اٌفٓ 260.4×  618.5

لّبُ األِو٠ىٟ ، إوو٠ٍه عٍٝ 

( 159ِٛلع اٌىزوٟٚٔ ، )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  34) اٌْىً 

ِٛه٠ٌ ٠ٌٌٛ  

ٍُ ، أٌٛاْ  8.10×6.6َ ، 1960

 andre" ِعوٗ  لّبُاوو١ٍ٠ه عٍٝ 

Emmerich  "  ٠ٛ١ٔٛهن ،

(Saulener  edwen , ziegfeld 

1969) 
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    التجريدية العضويةAbstract  Organic 

 
التجريد الذم تلمح من طياتو نبض اغبياة ُب طبيعة األشكاؿ اجملردة بصرؼ النظر عن مدلوالهتا ، " التجريد العضوم ىو      

 (. ِٖٔ، ُّت .البسيو٘ب د)   "فالتجريد العضوم يعٍت باػبواص اؼبتحركة داخل العناصر 

 
ب ، ينمو كيتطور كفق نظاـ ؿبدد ، حبيث تتضافر فيو العضوية تطلق على كل ما ينتمي إٔب ما ىو حي ، بنيوم الًتكي    

عبلقات اعبزء باعبزء ، كاعبزء بالكل ُب بناء كلي موحد ، فالنظاـ العضوم ىو تنسيق كصياغة الطبيعة لعناصرىا كمفرداهتا ، كىذا 

ائف اغبيوية اؼبتعددة داخل النظاـ يتحقق عن طريق العوامل الطبيعية اؼبختلفة مثل النمو اؼبادم كالتطور البيولوجي ، كالوظ

. الكائنات اغبية 

مصدر إؽباـ  إهناكعلى ىذا ترل الباحثة أف الشكل العضوم لو ارتباطو الوثيق بالطبيعة كما فيها من قيم صبالية كفنية ، حيث     

 تدؿ على كائن بذاتو ، للفناف كمنبع رؤية تشكيلية ، كربويل األشكاؿ العضوية كالكائنات الطبيعية إٔب عبلقات شكلية ؾبردة ال

.  كإمبا تدؿ على السمات اغبيوية العامة الكامنة فيو ، كتأخذ من ركح الشكل الطبيعي لصياغتو بصورة ذبريدية فنية حبتو 

مواطن اعبماؿ ُب الطبيعة كاف ىذا اعبماؿ يقـو على أسس ذبريدية لعبلقات بسيطة _ فيثاغورث_ ك _ أفبلطوف_ كيؤكد "     

فالطبيعة زاخرة بالعديد من الظواىر اليت تستمتع باالستقرار كاالنتظاـ كاالستمرارية كما أهنا " ،  ( َُٗ،  ُُٖٗبركنسكي )   "متناسقة 

 .Newton ) 29 , 1950) " ظاىرة قابلة للقياس كالوصف 

             
ا بالكائنات اغبية ، كما يطلق على يرتبط ارتباطا كثيق" مصطلح عضوية على أنو  _ Webster'sكيبسًت _كيعٌرؼ قاموس    

ما ىو بنيوم الًتكيب ، كىو متأمل كموركث ، كما أنو منسق كفق نظاـ ، كيرتبط اؼبصطلح كيميائيا بنظاـ من مركبات تشكلت 

  ,Organ "  ( ( Collins1971من عنصر الكاربوف ، كيعرؼ الطب اؼبصطلح على أنو تضافر العبلقات لتسهم ُب بناء العضو 

526  .

_ ُٖٖٗ(  Henry Mooreىنري مور كتشكل ىذه الظاىرة العضوية االىتماـ األكؿ لدل النحات العضوم     

. ، ذلك ألنو يستقي كبتو من أشكاؿ الزلط ، كالقواقع ، كبعض العناصر الطبيعية ، كاػبضركات كاعبذكر كما إٔب ذلك ( ُٖٔٗ
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قبد (  ّٓ) ففي الشكل ،   Paul Klee  بول كليضوم الفناف كمن أىم األظباء اليت برزت على ساحة التصوير الع    

ايتا ل كلي ، كىي قصة الشاعر كالكاتب اغبكايات األؼبانية اػبيالية احملببة لد إحدلأحد أعماؿ بوؿ كلي اليت يصف فيها 

.  اػبياؿ، كىي قصة من نسج   Los Angelesبالشبح ىوفماف ُب بلده لوس اقبلوس ، اؼبلقب (ُٕٕٖ_ُٕٕٔ) ىوفماف 

 اكلقد اذبهت اغبركة التجريدية ُب التصوير اغبديث اذباىيُت رئيسيُت نبا التجريد اؽبندسي كالتجريد التعبَتم كاليت سيتم تناكؽبم  

. بالتفصيل فيما بعد 

 
 
 
 
 

 
الفصل الرابع 

في التصوير الحديث  أىـ اتجاىات التجريد
: مدخــــل 

 
: قسمت اغبركة التجريدية إٔب اذباىُت رئيسيُت كنبا اف    

(  34) اٌْىً 

ثٛي وٍٟ  

ؽىب٠خ ٘ٛـّبْ ـٟ : َ ، اٍُ اٌٍٛؽخ 1921

ٍُ ، أٌٛاْ 31.1×24.1ِل٠ٕخ ًٌٛ أٔغٌٍ ، 

ائ١خ ٚلٍُ هٕبٓ ٚؽجو عٍٝ ٚهق ، َ

ِغّٛعخ ثٛي وٍٟ 

(  156ِٛلع إٌىزوٟٚٔ ، ) 
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الركسي كاندنيسكي  كاالذباه التعبَتم بزعامة،  Mondrianاؽبولندم بيت موندرياف  التجريد اؽبندسي بزعامة

Kandinsky   .

ـ ُُٕٗلية بدأت عاـ كفًتة تا_ ـ َُُٗكقد مر الفن التجريدم ُب مرحلتُت تارىبيتُت فًتة ابتدائية استغرقت الفًتة من "     

 (.ُِٕ، ـُٕٗٗعطية ) " اؽبولندية اليت استمرت حىت اآلف _ دم ستيل _حبركة 

كاليت . ُب اغبركة التجريدية اليت قاـ هبا كاندنيسكي ُب أؼبانيا دبيونخ  كتتمثل ُُٔٗإٔب  َُُٗمن عاـ  تبدأ:  فًتة األكٔباؿ    

. The Art of spiritual harmony ة ُب الفنبدأت بظهور كتابو عن الركحا٘ب

ُب ىوالندا آراءه عن   De stijl):دم استيل ) عندما نشر موندرياف ُب ؾبلة الطراز ُُُٕٗب عاـ  بدأت:  فًتة الثانيةاؿ    

 (.ُٖٗ،  ت.د حسن) "Neo Plasticism : التشكيلية اغبديثة _ التجريدية كعن اذباىو الفٍت الذم أظباه بػ 

 
كل الفنية ؿرؤية اؿموندرياف لو كجهة نظر زبتلف عن اآلخر، كذلك تبعا الختبلؼ  ف كاندنيسكي كىكذا قبد أف كبل ـ    

. منهما ، على الرغم من أف انتمائهما إٔب تيار فٍت كاحد 

 أم عاؼبا ؿبددا لديو ، كىو البناء الرياضي الذم يبثل ما كراء الطبيعة ،، يقصد غاية معلومة  حيث قبد أف موندرياف الذم   

كيتوصل إليو بطريقة ؾبردة عرب أسلوبو الفٍت اؼبكوف من أشكاؿ ىندسية ، فنقطة البدء لديو ىي نقطة النهاية حيث تشابو الغاية 

. كالوسيلة 

ُب التعليم النظرم الذم تواله كاندنيسكي أثناء فًتة تدريسو ُب ‘ احتلت معرفة قواعد اللغة البصرية مكانا كاضحا  "بينما      

، كُب ىذه الفًتة سبيزت أعمالو بقوة التخطيط ، كبالدنيامية ، كبالسمات التزينية ، كما بدت (  ُّّٗ_ُِِٗ) س الباكىاك

 (. ٖٕ،  ََِّعطية ) " األشكاؿ منتشرة ُب فراغ غَت ؿبدد ، ككأهنا تظهر من خبلؿ اجملهر 

كمؤثر ُب فنوف العمارة ، ذبريدم ىندسي  كقد برزت ُب كقت مبكر من عشرينات القرف العشرين مدرسة الباكىاكس كتيار فٍت

.  كالتصميم الصناعي ُب أؼبانيا 

 

: Bauhaus الباوىاوس 
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عاـ  Weimar ُب مدينة فيمار(  ُٗٔٗ_  ُّٖٖ)  Walter Gropiusوالتر جروبيوس  كقد أسسها اؼبعمارم     

ألظباء اؼبؤثرة ُب صياغة مشركع من أىم ا ( ُٕٔٗ_  ُٖٖٖ)  Josef Albersجوزيف ألبرز  كيعترب الفناف . ُٖٗٗ

. مدرسة الباكىاكس ُب أؼبانيا 

 
اعبمع بُت الفن كالتكنولوجيا ، ككذلك توفَت عنصر االستمتاع  ُب العصر اغبديث ، دبوضوعات " فقد استهدفت الباكىاكس     

عطية ) " كاؼبنسوجات كاػبزؼ كالعمارة  كقد ظهر أثر ىذا اؼببدأ كاضحا ُب منتجات األثاث. الفن من الوجهتُت الوظيفية كاعبمالية 

ََُِ  ،ّٓ .) 

 
كلكن ُب اؼبقابل ، . كال شك أف معلمُت أمثاؿ كاندنسكي ككلي قد مارسوا تأثَتا أكيدا ُب ربديد اؼبسار الفٍت العاـ للمعهد "    

ض فبثلي الباكىاكس ، خباصة فأعماؿ بع. كاف للباكىاكس دكر مهم جدا ُب تطور اغبركة الفنية حىت لدل بعض اؼبشرفُت عليو 

أعماؿ بوؿ كلي ، تعكس ىذا التأثَت الذم مارسو الباكىاكس بفضل تبادؿ اآلراء ُب ىذا الوسط الفٍت بعد أف ربوؿ إٔب ما يشبو 

 ( . ِّٖىػ ، ُُْٕأمهز ) " الفن اؼبعاصر ُب فًتة مابُت اغبربُت 

 

 

 

 

 

 

فنانيو  وأىـ االتجاه التجريدي الهندسي: أوال
 ( Abstract Geometricism )

 
األشكاؿ الطبيعية إٔب معادؽبا إرجاع  إفإذ ، إف التحليل اؽبندسي لؤلجساـ كاف سبهيدا طبيعيا للحركة التجريدية ُب الفن     

 بالطبيعة ٍب ؤكفلذلك فإف التجريديُت كانوا يبدك، كتأكيد عبوىرىا الدائم ض العار رىااؽبندسي إمبا ىو ُب اغبقيقة ذبريد ؼبظو
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بيكاسو أحد الركاد األكائل ُب  ككاف ،  إلزالة اؼبظهر العارض كتأكيد القيم التشكيلية الدائمة تلخيصها شيئا فشيئا يأخذكف ُب

. ىذا االذباه أيضا 

 
قيمة  اؼبوضوع اػبارجي دبظهرة ال أفكاليت يعتقد أصحاهبا ب، موضوعية  األخرل اؼبسماة بالبل كترتبط بالنزعة التجريدية النزعة    

موضوعية  فاؼبدرسة البل ،  الطبيعة لو كالقيمة كلها ُب العبلقات بُت األشكاؿ بصرؼ النظر عما تشبهو ىذه األشكاؿ ُب

الذم أكد    Mondrianموندريانذاهتا ككاف من ركادىا األكائل  ذباىلت اؼبوضوع إطبلقا كأكدت العبلقات الفنية ُب

ككثَتا  ة ،كاحملبلت التجارمكقد أثرت فلسفتو على كاجهات العمارات  ، من أطرىا التقليديةالصورة  ة كأخرجأسيالعبلقة األفقية كالر

كاليت حاكلت  ، أؼبانيا ربت اسم الباكىوس موضوعية اؼبدرسة اليت نشأت ُب من اؼبصنوعات اغبديثة كذلك يرتبط باغبركة البل

د ضشاىدناه ُب اؼبقاعد كاؼبنا ىندسيىت إٔب خلق فن ذبريدم كانت،  اإلنساف  تكييف اػبامات الطبيعية تكييفا موضوعيا ػبدمة

 . . ث كغَت ذلك من الفنوف الفرعيةاألثا ككل أنواع

 
انو فن غَت ىكذا كمن اؼبؤكد أف عبوىر مبط الفن اؽبندسي أصوؿ ُب الفن اإلغريقي اؼببكر ، البيزنطي ، ك القوطي اؼببكر ، "     

زعة اؽبندسية ُب الفن اغبديث على أصوؿ ترجع إٔب أطوار متكررة للفن اؽبندسي على مر كمن ىنا يبكننا أف نعثر للن. عضوم 

اليت من شأهنا أف فقد ظهرت ىذه النزعة قديبا كنزعة تدفع اإلنساف إٔب خلق عآب من القيم اؼبطلقة الباقية ، . العصور التارىبية 

ذبريدية ثابتة ، مقابل الصور اغبسية  اه بصريا ُب صور مفاىيميويل ما يرتعلو على عآب الظواىر اؼبتبادلة ، كبذلك أعاد تشك

 (. ٖٗ،  َََِالعطار ) " العارمة 

 
على اؽبندسة أم يشمل " زاكية ىندسية ، حيث اعتمدت ىتمت اؼبدرسة التجريدية الفنية باألصل الطبيعي ، كرؤيتو من ا      

عة كالدائرة ، كقد كاف ىذا االذباه حاؿ اؼبدرسة التكعيبية كامتداد ؼبناداة بوؿ اػبطوط الرأسية كاألفقية ، كاألشكاؿ اؼبستطيلة كاؼبرب

 البسيو٘ب)   "، الدكائر ، الكرات ، كاؼبكعبات اؼبربعات ، اؼبستطيبلت: سيزاف بأف األشكاؿ الطبيعية يبكن ترسيبها ؼبعادؽبا اؽبندسي 

. ( ِِِ، ُّت .د
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ف حولنا لوجدنا أهنا تكشف عن قاعدة ىندسية ، فكل ما يستقر على األرض وبمل كلو نظرنا غبقيقة األشياء ُب الكوف ـ    

ك أنواع مثل اؼبخلوقات الطبيعية على األرض كالنخيل كالشجر ، أك ما تدخل فيو أيدم بشرية كاؼبنشآت  _التعامد_خاصية 

كلو . ل األرض ، تدعمو اعباذبية األرضيةالعمارات ، أك الكائنات اغبية كاإلنساف ، ىكذا يكوف التعامد أحد خواص الوجود عل

ض على الذباه مسطح على األرض إٔب أبعاد ال هنائية كبو األفق ، ككل ما يوجد على سطح األر_ األفقية _ جئنا ػباصية 

امتداده يشكل اػبط األفقي  

 Theovan تيوفان دوسبورجك  (ُْْٗ_ُِٕٖ)  Piet Mondrianبيت موندريان تزعم الفناف        

Dosburg (ُّٖٖ_ُُّٗ ) ستخداـ األشكاؿ اؽبندسية دكف غَتىا ، كخباصة ة من الفنانُت أخذكا على عاتقهم اصباع

دم " ا  ؾبلة فنية تدعى اؼبستطيل ، أساسا للتصميم ، كذلك على حد سواء ُب فن التصوير أك النحت أك العمارة ، كأصدرك

" Elementarismمذىب األكلية التجريدية د ابتكر تيوفاف ديسبورج ، كؽ ؽبم اسم لقبفاطلق ىذا اال،  De stijl"  ستيل

حسن )  "كلقد كضح فاف ديسبورج اذباه األكلية التجريدية بأنو يسَت ُب اذباه ضد األشكاؿ البنائية اؼبتشاهبة اليت اتبعها موندرياف . 

(. ُٕٗت ، .د

 
الذم يعترب حجر ..إٔب الفناف موندرياف  ىاالفضل ُب كجوديرجع " مدرسة أمسًتداـ كباريس التجريدية كاليت كما ظهرت     

 Pure Plasticحيث يقـو ىذا الفن على قاعدة من التشكيل اجملرد .. كفرنسا  كل من ىولنداالزاكية للفن التجريدم ُب 

Art  يثةؼبذىب التشكيلية اغبدPlasticism)   ( Newموندرياف اؽبولندم ابتكره بيت لذما Piet Mondrian ٔب ع

   (. ُْٗ،  ُّٗ حسن ) " أساس من الفن اؼبعمارم 

 

 

:  ىذا االذباه  كمن أىم فنا٘ب    

(  ُْْٗ_  ُِٕٖ)               Piet Mondrian   بيت موندرياف 

(  ُُّٗ_   ُّٖٖ)    Theo Van Doesburg  يوفاف ديوسربج ث
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(  ُّٓٗ_  ُّٖٖ) Charles Dimt                  تشارلز ديبث   

(  ُٕٔٗ_  ُٖٖٖ)                    Josef Albersجوزيف ألربز  

(  ُِٖٗ_  ُْٖٗ )             Ben Nicholson   سوف كؿؾبن ٘ب

(  ُْٔٗ_  ُٖٓٗ)  Laszlo Moholy –Nageالزلو موىلي ناجي 

(  _          ُّٔٗ)            Frank Stellaفرانك ستيبل 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Piet Mondrianبيت موندريان   (1

 (ُِٖٕ  _ُْْٗ ) 
 

  ُب أمَتسفورت ، نشأ مسًتداـ، كانت بدايتو ُب أ( ُْْٗ_ُِٕٖ) اؽبولنديُت كلد عاـ  أحد الفنانُتبيت موندرياف      

Amersfoortندا ، ك كانت مهنتو التدريس اليت اختارىا لو كالده ، كلكن موندرياف ٓب ىبلق ليكوف تابعا ، حيث كسط ىوؿ
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لقد أمضى  ، استجابة عيناه للتأثَتات البصرية اغبديثة  لنفسو طريقا فبيزا كذلك باستجابتو لؤلفكار اعبديدة ، ك إنو اشتق

ُب برامبنت من حياتو موندرياف حياتو ُب رسم الريف ، اؼبزارع ، كالقنوات اليت توجد حوؿ أمسًتداـ ، كأمضى سنة 

Brabment  وراهسب التنقيطية متأثرايعيش بُت الفبلحُت ، كبعدىا اعتنق مذىب seurat  (ُٖٓٗ_ُُٖٗ ).  

 
ـ ُب ُُُٗمنذ عاـ _ بيكاسو كبراؾ_ تنفس موندرياف األجواء التكعيبية ُب اؼبراحل األكٔب من حياتو ، حينما رافقأيضا      

يتسٌت ؽبما من التكعيبية لن _ نتائج منطقية_ بسبب شعوره بضركرة استخبلص باريس ، إال أنو سرعاف ما انشق عنهما 

. كأصبح يعتقد أف التكعيبية قد فشلت ُب التعبَت عن نقاء الوجود اؼبادم،  أبدااستخبلصها 

 
ـ ُُٗٗبلغ موندرياف شوطا كبَتا من الفنوف كذاعت شهرتو كقد سافر إٔب فرنسا كعاش فًتة ُب مدينة باريس ككاف ذلك من عاـ 

كقد توُب بيت موندرياف . من الفنوف كالدراسات الفنية  ان مارس هبا عددـ ٍب استقر بو اغباؿ ُب نيويورؾ اليت ُّٖٗحىت سنة 

.  ـ عن عمر يناىز الثانية كالسبعُتُْْٗبالتهاب رئوم ُب فرباير عاـ 

 
ُب رسومو من الدقة  مهمةكقد بلغ مرحلة  ، أكؿ من استمد أسلوبو التجريدم اؽبندسي من الفن اؼبعمارم بيت موندرياف ىو     

عبارة عن " ك أغلب أعماؿ موندرياف ، كىي اللوف األبيض كاللوف األسود ككذلك الرمادم ُب مزج ألوانو الثبلثإلبداع البالغة كا

. تساعات كنسب متباينة كتقطعها بشكل مربعات قائمة ذات ا خطوط سوداء ـبتلفة العركض زبًتؽ مسطحا خلفيا أبيض ،

على االتصاؿ اعبمإب بُت ترتكز كالظاىر أف خواص فن موندرياف . ضَتم كمن تلك اؼبربعات ما امتؤل بلوف رمادم أك لوف تح

سيمها ااعبميلة كاؼبوزكنة ُب مقابل األكزاف كاؼبربعات كتقكىذا اعبماؿ ناشئ من االذباىات . ا ـبتلف اؼبربعات دبا فيها اػبطوط ذاتو

 (. ِٖٗـ، ُِٔٗ ففبلقبا) " ، كتأثَت األلواف ، كمن التناسق الناشئ من انعكاس اؼبسطحات 

. ف موندرياف بازباذه التجريدية أسلوبا ألعمالو ، كاف يسعى من خبلؽبا الوصوؿ إٔب عآب اغبقيقة الذم يكمن كراء الطبيعة إ    

يأٌب فما كراء الطبيعة عنده . كينبغي عدـ النظر لتلك الرؤية باعتبارىا حبثا عن الغيب اؼبفارؽ للمادة كاؼبتجاكز ؽبا اؼبتعإب عليها 

من خبلؿ االختزاؿ العاـ لؤلشكاؿ الطبيعية اؼبرئية إٔب ؾبموعة من العبلقات البنائية الصافية اؼبًتابطة رياضيا ، كاليت سبثل األساس 
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نية ؽبا من خبلؿ ؾبموعة من اػبطوط كاألشكاؿ اؽبندسية كاؼبساحات اللوماؼبدركة ، حبيث يتم تشكاغبقيقي لعآب اؼبادة الطبيعي 

.  اؼبستطيل كاؼبربع احملددة باػبطوط السوداء األفقية كالعمودية الرياضية 

 
على موندرياف كجعلو يتبٌت الزاكية القائمة كالسطح اػبإب ُب عملو الذم لعب دكره ُب الشكل  العيش ُب اؼبدينة اغبديثة أثرإف    

لقد كجدت أف " كيقوؿ موندرياف موصفا أسلوبو  ة ، العاـ ؼبنتجات اآلالت اؼبيكانيكية ، كُب التقسيمات الزخرفية للعمارة اغبديث

 (.ِٖٖ، ـ ُِٔٗ فبلقباف) " الزاكية القائمة ىي أفضل كصلة ، كإف تناسب مسافاهتا قد يفضي إٔب حركة حية 

فموندرياف عندما يرسم شجرة، قبده يقدـ ؾبموعة لوحات متتالية لنفس الشجرة كلكن ُب كل لوحة تتخذ األغصاف كاألفرع     

كذلك كصوالن إٔب الشكل النهائي ، (  ّٔ) شكل  متتالية اختزالية للشجرة األصليةاعبذع شكبلن ىندسينا ؾبردنا أكثر فأكثر مع ك

.  ـَُٖٗ، كذلك ُب عاـ  (الشجرة)اؼبرجو كىو اؽبندسي الرياضي، اؼبفصـو كاؼبفارؽ للشكل األصلي 

فبا سبق ، فمن يراىا يدرؾ أف ركح الشجرة ىندسية أقل تعقيدا  انتقل إٔب ذبريد الشجرة شيئا فشيئا إٔب مساحاتحيث    

اػبطوط كاكبناءاهتا  ءاتابع اؼبنحنيات اجملزأة كتأكيد التوا، أصبحت تأخذ ط حيث امتزاجها باػبلفية كأغصاف الطبيعة باقية فيها

(.  ّٕ) شكل . أكثر ، ككاف اللوف الرزين الرمادم كاؼبائل كبو الزرقة يسود اللوحة 

 
ـ إٔب أقواس متعددة ُُِٗكٓب يقف موندرياف عند ىذا اغبد ، فقد انتهت الشجرة بعد ذلك ُب مرحلة من مراحل حياتو عاـ     

، كاستغٌت االذباىات ، إٔب أعلى ، كإٔب أسفل ، كسبثل ُب نبضاهتا ؾبموع اإليقاع التجريدم اؼبستوحى من فركع الشجر كأكراقها 

(.  ّٖ)   شكل. التفاصيلبعض عن 

 
كىكذا بدال من أف يستوحي موندرياف قاعدتو من "  ،  ـ بدأ يصيب اػبط لدل موندرياف شذكذ كارذباجُُّٗكُب عاـ     

بالرأسية : الطبيعة كما فعل ُب ربويل الشجرة إٔب إيقاعات قوسيو على مراحل ، فإنو التجأ إٔب اللعب مباشرة بقوانُت الوجود 

ات ، فيها اؼبستطيبلت ، كاؼبربعات ، اليت نسقت لتوضح إيقاعات متتالية متنوعة ، سبثل اؽبندسة كاألفقية ، كما وبصرانو من فراغ

 ( .     ّٗ)   شكل .( ِِّ ت ،.البسيو٘ب د) " النظامية ، كراء كل األشكاؿ 
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كانصرؼ إٔب ، يعة إٔب الطب إشارة ةـ بعد عن الطبيعة كزبلى عن أمُُْٗكبعد ثبلث سنوات من عودتو إٔب ىولندا ُب عاـ      

.  نزع الطبيعة من فنو كليا 

 
فقد بلغ أيضا ما يقرب من السحر ُب اػبطوط " تش مؼماؿ" ؼبنطقية اؼببسطة ُب مربعات مثلما بلغ الفن اؽبندسي النهاية اك    

يظل رسم ىكذا سي بأكملو ، يعترب صباليا صرفا بالنسبة إٔب الفن اؽبند" موندرياف " اؼبتقطعة اؼبشتبكة كاؼبسطحات اؼبائلة للفناف 

ذبريديا قويا كباقيا لو صبهوره كلو من يقدره كيفهمو ، كال نغفل أف موندرياف بتجريدياتو ، كاؼبعادالت موندرياف الكبلسيكي فنا 

ء الفن اُب عمارة كبن، كتكافؤ اؼبساحات ، كاتزاف الفراغات ، كما أبدعو مازاؿ وبتل شعاعا مضيئا  احملسوبة ُب أعمالو الرياضية

. اغبديث ُب القرف العشرين 

 

 

 

 

 
 

(  36 )اٌْىً 

ث١ذ ِٛٔله٠بْ 

اٌْغوح اٌؾّواء : َ ، اٍُ اٌٍٛؽخ 1908

، ِل٠ٕخ ال٘بٞ ٌٕ٘ٛلا،أٌٛاْ  99×  70،

 لّبُى٠ذ عٍٝ 

1992 , p. 69 )   Milner, John) 
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(  37) اٌْىً 

ث١ذ ِٛٔله٠بْ 

اٌْغوح اٌوِبك٠خ : ٚؽخ َ ، اٍُ ا1912ًٌ

ٍُ  ، ِل٠ٕخ ال٘بٞ 107.5×  78.5، 

 , 1992 لّبٌُٕ٘ٛلا، أٌٛاْ ى٠ذ عٍٝ 

p. 98 )  Milner, John) 

 

(  38) اٌْىً 

ث١ذ ِٛٔله٠بْ 

ّغوح اٌزفبػ ـٟ : َ ، اٍُ اٌٍٛؽخ 1912

ٍُ  ، ِل٠ٕخ ال٘بٞ 106×  78ى٘وح ، 

 , 1992 لّبٌُٕ٘ٛلا ، أٌٛاْ ى٠ذ عٍٝ 

p.99 )  Milner, John) 
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 Theo Van Doesburgتيوفان دوسبورج    (2

 (ُّٖٖ   _ُُّٗ ) 
 

ـ كالفناف بيت موندرياف صباعة من الفنانُت ، ىدفهم استخداـ األشكاؿ اؽبندسية ُُٕٗفاف دكسربج عاـ تزعم الفناف تيو    

دم _ أطلق عليهم صباعة  كقددكف غَتىا ، خباصة اؼبستطيل أساسا للتصميم ، سواء ُب فن التصوير أك النحت أك العمارة ، 

(  39) اٌْىً 

ث١ذ ِٛٔله٠بْ 

رى٠ٛٓ ِٓ األؽّو : َ ، اٍُ اٌٍٛؽخ 1937

ٍُ  ، ٌٕلْ، 69×  72ٚاألٕفو ٚاألىهق ،  

. Tate Gallery،  لّبُأٌٛاْ ى٠ذ عٍٝ 

1992 , p.207 )   Milner, John  )
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برج نشط ُب ؾباالت أخرل كاألدب ، كالفلسفة ، كاؽبندسة ، كيعد دكس  De stijl نسبة للمجلة اليت يصدركهنا_  ستيل

. اؼبعمارية ، كالطباعة

 
كقد كضعا ؽبذا الغرض _ كىذا ُب رأيهما _ من نزعتها الزخرفية اؽبوجاء  ج مع موندرياف على تطهَت التكعيبيةعمل دكسبور    

غبركة الفرعية مع التيار العاـ اؼبتجو كبو التنظيم ، كاليت سرعاف ما اندؾبت ىذه ا Purisme"  النقائية" نظرية جديدة تدعى 

. ارة كالتصميم الصناعي ككبو ذلكاؽبندسي ، كالذم امتد تأثَته إٔب ميادين أخرل ، كالعم

 
بأنو يسَت ُب اذباه ضد األشكاؿ البنائية اؼبتشاهبة ، اليت Elementarism  ُكلقد كضح فاف ديسبورج اذباه األكلية"     

اف حبيث وببذ التكوين اؼبتنوع ُب األداء للشكل ، على أف يبلحظ ُب التعبَت تعمد مبو التأثَت اغبركي ، كاالعتماد اتبعها موندرم

على عنصر اؼبفاجأة ، كذلك من حيث طريقة استخداـ اػبطوط العريضة السوداء على األرضية الرمادية ، فهي كإف ازبذت 

كما  (.ُٖٗ ت ،.سن دح) "ياف ، كىي إف كانت متوازية لكنها ال تسَت ُب اذباه كاحد تقاطعا عموديا شأف الزاكية القائمة عند موندر

(.  َْ) ُب الشكل 

    
رسوما ربضَتية نرل (  ِْ) كُب الشكل". البقرة " عبلقات خطوط كأشكاؿ ىندسية مًتاكبة لتكوين  ( ُْ) كُب الشكل    

للشكل كمن ٍب يبدأ ُب ربليلو كتبسيطو إٔب تكعيبات بسيطة جدا تأخذ  ىذه البقرة ككيفية أخذه للخطوط اػبارجيةذبريد  راحلٓب

. ركح كشكل البقرة 

 
أما فاف ديسبورج مع اكتفائو باللوف األسود ُب اػبطوط اؼبتقاطعة على أرضية رمادية ، فإنو استعاض عن استخداـ األلواف "     

فاجأة ُب التكوين القائم على التنويع ُب التعبَت ، مع االىتماـ اغبركي الزاىية ، اليت اتبعها زميلو موندرياف ، بعنصرم اغبركة كآب

                                                
٤ُٝظ أُوصٞد تاأل٤ُٝح أٜٗا ذوّٞ ػ٠ِ ذِي اُثذائ٤ح اُر٢ ذرؼِن تٔا هثَ " ٝاُز١ اترذػٜا اُل٘إ اُُٜٞ٘ذ١ ذ٤ٞكإ دٝعثشض ، : األ٤ُٝح اُرجش٣ذ٣ح  1

غ٤طاخ األكو٤ح اُؼٔٞد٣ح تاألعِٞب اُٜ٘ذع٢ أُثغػ ، اُز١ اذثغ ُذٟ تؼط هثائَ اُراس٣خ ، ٝإ ًاٗد ذذرَٔ ٗغث٤ا ٛزا أُؼ٠٘ ٗظشا ُٔا ك٤ٜا ٖٓ اُرخ

اخ أُشتؼح ، اُثذائ٤٤ٖ ، ًٔا أٜٗا ذشثٚ ٖٓ جاٗة آخش ٝإ٠ُ دذ ٓا ذِي اُشثات٤ي اُخشث٤ح اُؼشت٤ح ًأُششت٤اخ راخ اُخطٞغ اُٜ٘ذع٤ح أُرؼآذج ٝاُلرخ

(.  197خ ، .دغٖ د" )٢ٛ كشع ٖٓ ٓزٛة ٓٞٗذس٣إ أُؼٔاس١ ك٢ اُرش٤ِ٤ٌح أُذذشح ٝإ اخرِلد ػٜ٘ا ك٢ ٓغادرٜا أُرثا٣٘ح ، ٝإٗٔا 
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على  الناتج عن تباين ُب مساحات األرضية الرمادية ، كإف ازبذت اػبطوط اؼبتعامدة كاؼبتقاطعة أكضاعا شىت ، تبعث اؼبشاىد

 (. ُٖٗت ، .حسن د) " التأمل كتثَت فيو االنتباه 
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(  40) اٌْىً 

ص١ٛـبْ كٍٚج١وط 

، أٌٛاْ ى٠ذ عٍٝ وبٔفٌ ،  1979

٠ٛ١ٔٛهن 

(  156روٟٚٔ ، ِٛلع إٌه) 

 

(  41) اٌْىً 

ص١ٛـبْ كٍٚج١وط 

اٌجموح " رى٠ٛٓ : ، اٍُ اٌٍٛؽخ 1917

، أٌٛاْ ى٠ذ ٚـؾُ عٍٝ ٚهق " 

(  156ِٛلع إٌىزوٟٚٔ ، ) 
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 Charles Demuthشارلز ديمث  ( 3
 (ُّٖٖ  _ُّٗٓ ) 
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(  ُُُٗ_  َُُٗ) درس ُب معهد دركسل ُب الفًتة ك كعاش فيها معظم حياتو ، ـ ُّٖٖكلد ديبث ُب النكسًت عاـ "      

 ُٕٖٗظريف )       "، ٍب أستكمل دراستو ُب باريس(  ُُُٗ_  َُٓٗ) يبية بنسلفانيا للفنوف اعبميلة ُب الفًتة ، كأيضا ُب أكاد

 ،ّٕ.) 

 
الرقم طبسة " ـ ، كمن  أعمالو لوحة يطلق عليها َُِٗده كاضحا ُب العاـ سبيزت أعمالو الفنية بالدقة كاإلحكاـ كىذا ما نج    

حيث صبع فيها بُت التجريدية الرمزية كىارمونية األلواف ، كنبلحظ  ، ( ْْ) شكل " ت اآلال" ك (  ّْ) شكل " ُب الذىب

، كاستخدامو للدمج كرمات الصناعية باستخداـ األدكات اؽبندسية فيها استخدامو للمنشورات اؼبعمارية كالتجسيمات أك الف

من فبارسة التكعيبية باأللواف اؼبائية ، كمن تصويره  اتوكقد أستمد أسلوب تصميم. بالتظليل بأقبلـ الرصاص مع الصباغة كالتلوين 

. للطبيعة الصامتة كاؼبناظر اػبلوية ، كمن ىنا كاف مدخلو اؽبندسي للتجريدية اؽبندسية 

 
مساحات اللوحة إٔب مساحات ىندسية حىت كمن ىنا كاف مدخلو اؽبندسي للتجريدية اؽبندسية ، كقبد أنو أحاؿ صبيع "     

أم _ يح اإليقاعات اؽبندسية اؼبتتالية كاؼبتنوعة اليت سبثل اؽبندسية النظامية ، ىذه اؽبندسة اليت تعتمد على التعامد الفراغ لتوض

)    " كعة بصفة عامة مولدة من التقاطع كما وبصرانو من مربعات كمستطيبلت كأشكاؿ ىندسية منت_ االذباه األفقي كالرأسي 

بعنواف بلدم مصر (  ْٓ) ماؿ اليت قاـ بتنفيذىا الفناف ديبث كتعٍت لو الكثَت ىو العمل رقم األع ، كمن أىم  (.ّٕ،  ُٕٖٗظريف 

. 

 
. ـ تاركا كراءه بصماتو الفنية ُّٓٗبرز الفناف تشارلز ديبث بفنو اؽبندسي إٔب أف رحل عاـ ىكذا      
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( 44) اٌْىً 

ّبهٌي ك٠ّش 

األالد ، : اٍُ اٌٍٛؽخ ،  1970

، لٍُ هٕبٓ ٕٚجػ  50× 60.9

عٍٝ وورْٛ   

(  184ِٛلع إٌىزوٟٚٔ ، ) 

 

(  43) اٌْىً 

ّبهٌي ك٠ّش 

اٌولُ فَّخ : اٍُ اٌٍٛؽخ ،  1978

ٍُ ، ى٠ذ 76.2×90.7ـٟ اٌن٘ت ، 

عٍٝ وورْٛ  

(  184ِٛلع إٌىزوٟٚٔ ، ) 

 

(  45) اٌْىً 

ّبهٌي ك٠ّش 

ثٍلٞ ِٖو ، : اٍُ اٌٍٛؽخ ،  1927

، عٍٝ وورْٛ   ، ى٠ذ 50× 60.9

ِزؾؿ اٌفٓ األِو٠ىٟ ، ٠ٛ١ٔٛهن 

(  181، ِٛلع إٌىزوٟٚٔ) 
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  Josef Albers  زيف ألبرزجو( 4

 (ُٖٖٖ  _ُٕٗٔ  )

 
ـ درس ألربز ُب مدرسة الباكىاكس الشهَتة ، كالتحق ُِّٗكعاـ  َُِٗبُت عاـ " ك( ُٗٔٗ_ُٖٖٖ) عاش ألربز مابُت      

ـ حيث درس كثَت من ُّّٗعاـ كانتقل إٔب الواليات األمريكية ُب  األصلـ ، فهو ىولندم ُِّٗهبا كواحد من األعضاء عاـ 

ُاألسودالفنانُت اؼبؤسسُت ُب كلية اعببل 
 Black Mountain College   كلقد نشر كتابو اؼبؤثر . ُب جامعة ياؿ _

، كاعترب كتابو مرجعا  ( Phaidon 1994, 336 ) " ـ ُُّٔٗب عاـ _  The interaction of colors تفاعل األلواف

. آب ، حيث يكشف فيو عن خاصية األلواف اؼبختلفة كتفاعبلت ترابطها كما تنتجو من عبلقاتأساسيا لتبلمذة الفن ُب الع

     
. كلقد درس ألربز اؼبشكبلت البصرية ُب ؾباؿ الفن ككاف ىدفو أف يصل إٔب التعدد ُب جهات الرؤية بالنسبة ؼبوضوع معُت "     

راستو للمشكبلت اإلدراكية ، كللخداعات البصرية اليت يبكن أف نبلحظها كقد كاف انشغالو بالًتكيبات البنائية قد سار دبحاذاة د

ُب تركيبات أعمالو اؽبندسية البسيطة ، ككانت ميكانيكية اػبداع البصرم تشمل ضمن أىدافها توسيع اإلدراؾ ، كخلق تلك 

ف ناحية أخرل يرتبط اىتماـ ألربز ـك"  (. ََُ، ََُِعطية ) " األشكاؿ اليت تكشف لنا قوانُت الطبيعة اليت ٓب تكتشف بعد 

عاعبتو اػباصة للشكل ُب ارتباط مع ما ـبينما تضعو ( الفن البصرم ) باػبداع البصرم بضمو إٔب ما يطلق عليو أصحاب مدرسة 

 (. ٖٗ،  ََِِظبيث ) " عند الفناف ِ( ما بعد التجريد ) أطلق عليو النقاد اآلف 

ية ُب أعمالو التجريدية خاصة اؼبربع بألوانو اؼبختلفة ، مع االختبلؼ ُب عددىا  كُب  ىتم ألربز بتناكؿ األشكاؿ اؽبندسا    

ُب   كما ففي سلسلة أعمالو اؼبتتالية اليت قاـ بتنفيذىا للمربع الواحددرجة ألواف اؼبربعات كطريقة تنظيم تلك اؼبربعات ، 

                                                
. ذؼرثش ٖٓ غ٤ِؼح أُشاًض اُو٤اد٣ح ك٢ أٓش٣ٌا تاُ٘غثح ُِلٖ اُشائ٢ ٝاألدب : ٤ًِح اُجثَ األعٞد  1
2

 ٢ًClement ٤ًِٔ٘د جش٤٣٘ث٤شض ٓصطِخ أغِوٚ اُ٘اهذ اُل٢٘ األٓش١:   Post-Painterly Abstractionاُرجش٣ذ١  اُرص٣ٞشٓا تؼذ "  

Greenberg  ُّٞصق أػٔاٍ اُل٘ا٤ٖٗ األٓش٤٤ٌ٣ٖ أٓصاٍ ٓٞس٣ظ ٣ُٞظ 1964ػا ، ّMorris Louis  ٤٘٤ًس ٗٞالٗذ ، Kenneth Noland   ،

اك٤ح ، ُْٝ ذرـ٤ش ، اُز٣ٖ اعرخذٓٞ ك٤ٔا تؼذ ٓغاداخ أٝعغ ٖٓ األُٞإ اُص  Ellsworth Kelly، إُغٞسز ٢ِ٤ً   Jules Olitskiج٤ُٞظ أ٤ُرغ٢ٌ 

 Lucie )  150, 1996)   "كوذ ٝصق ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ اُؼَٔ اُل٢٘ تأٗٚ سعْ ٝذ٣ِٖٞ ٓغاداخ . تاعرخذاّ اُش٣شح ك٢ اُشعْ 
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كأطلق عليها نفس اؼبسمى كمصنوعة من نفس عاـ ألواف منها ُب نفس اؿ َُالذم نفذ  (  ْٗ،  ْٖ،  ْٕ، ْٔ)  الشكل

قبده يبدؿ ُب ألواف اؼبربعات ليدرس عبلقة اللوف كما هباكره أك وبيطو من ألواف ، كمدل تأثراللوف باأللواف ،ؼاػبامة كنفس اغبجم 

. القاسبة كاأللواف الفاربة

ُب التكوين اؼبصنوع من زجاج الزجاجات اؼبكسورة  زبصص ألربز" كباإلضافة إٔب ما قدمو ألربز من أعماؿ تصويرية فبيزة     

. ( َٓ)  ، كما ُب الشكل(  Blake 2001, 148) " اؼبأخوذة من قمامة اؼبدينة 

 

                
 ( 47) الشكل                                                 (        46) الشكل              

             
(  49) الشكل                                               (            48) الشكل     

جوزيف ألبرز 
،  16/11.21× 16/11.21الوالء إلى المربع ، :  ، اسـ األعمال 1973

(  158موقع إلكتروني ، ) 
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(  50) اٌْىً 

عٛى٠ؿ أٌجوى  

، عًّ ِٓ ىعبط   1994

(  158ِٛلع إٌىزوٟٚٔ ، ) 
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 Ben Nicholson   بن نيكلسون (5

 (ُِٖٗ _ُْٖٗ ) 
 

أكؿ رساـ ككبات بريطا٘ب ذبريدم حبت ، ترىب ُب عترب ُب إنكلًتا ، ك م ُْٖٗ( أبريل ) نيساف  َُكلد بن نيكلسوف ُب     

ـ كأدل ىذا ُُّْٗب عاـ  لسوف دبوندريافلتقى نيكا. " براين فنانة أيضا  فنانا ككانت كالدتو مابل عائلة فنية إذ كاف كالده كلياـ

حيث قدـ ُب أعمالو التفاعل كالًتابط بُت  ، Mondrian لسوف ُب العمل مثل موندراين للقاء إٔب رؤيا جديدة ، كبدأ نيكا

" قيق منحوتة من ألواح اػبشب ٍب قاـ بتبيضها أك تلوينها بعدة ألواف ككانت األشكاؿ شديدة التد. األشكاؿ اؼبستطيلة كالدائرية 

 .

ُب خبلؿ اغبرب العاؼبية الثانية أكمل نيكلسوف عملو ُب التجريد كأيضا ُب رسم الطبيعة الساكنة كاؼبناظر الطبيعية ، ك"     

( ِٓ، ُٓ) شكل .  ( Blake 2001, 120) " كللتذكَت فإف الفن التجريدم ليس انقطاع عن موضوع الرسم كلكن تطويرا لو 

 
ٓب ير نيكلسوف ضركرة االلتزاـ التاـ بفن ذبريدم، كانت التجريدية تعٍت لو التحرر ، كأحس انو حر لكي يواصل الرسم "     

ؿ على اف فعل الكثَت ليدؿمثل ىذا بتكوينات اغبياة الساكنة ما بعد التكعيبية ، اؼبشبوبة غالبا بضوء كنسيج اؼبنظر الطبيعي ، 

 (. ُٖٔ،  ُْٗٗ باكنيس) " التجريدية إف ىي اال توسيع التبديل لطرائق الرسم القائمة

بواسطة الكشط كالفرؾ لبعض كأضاؼ تقنية خاصة بو بدأ وبيد عن اتباع طريقة موندرياف كألربز ُب عمل اؼبربعات ، " ىكذا     

. ( ّٓ) ، شكل  ( Blake 2001, 122) "   خشنأجزاء السطح اؼبلوف اعباؼ ليعطي تأثَت حجر 
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(  51) اٌْىً 

ثٓ ١ٔىٍَْٛ  

 (Alcino)ٍجزّجو : ، اٍُ اٌٍٛؽخ  1955

، أٌٛاْ ى٠ذ ٚ ألالَ ٍُ 153×122، 

،  pavatexهٕبٓ عٍٝ فبِخ اٌـ 

٠ٛ١ٔٛهن 

 artnet( 159ِٛلع إٌىزوٟٚٔ ، ) 

 

(  52) اٌْىً 

ثٓ ١ٔىٍَْٛ 

اٌزوو١ت ، : ، اٍُ اٌٍٛؽخ  1939

ٍُ ، أٌٛاْ عٛاُ عٍٝ ٌٛػ ، 22×14.5

ثو٠طب١ٔب 

(  159ِٛلع إٌىزوٟٚٔ ، )

 

(  53) وً اٌِ

ثٓ ١ٔىٍَْٛ 

،  Urbino: ، اٍُ اٌٍٛؽخ  1969

30.4×48.5 ٍُ .

( 180ِٛلع إٌىزوٟٚٔ ، )

 



 87 

 Laszlo Moholy –Nagyالزلو موىلي ناجي   ( ٔ

 (ُٖٗٓ  _ُْٗٔ  )

 
ُب الواليات اؼبتحدة  ُْٔٗنوفمرب /رينتش ِْ ، اؼبتوَب ُٖٓٗيوليو /سبوز َِليد من موااؽبنغارم األصل الزلو ناجي      

. بسبب اللوكيميا 

 )              "يعد موىلي ناجي نشط ُب التصميم الصناعي كفن التصوير كالنحت كالسينما كالكتابة كالتصميم اؼبسرحي "     

Phaidon 1994, 320 )  ، "ناجي ، كلقد طوع الزلو موىوٕب ( ُْٔٗ_ُٖٓٗ)  بالباكىاكس بُت عاـ ككاف أستاذ اؼبعادف

ُب تصميم صفحات الطباعة ،   Typographyاؼببادئ الًتكيبية ألشغاؿ اؼبعادف كأكد عبلقة التصميم اجملرد بطباعة اغبركؼ 

كلقد عمل موىلي على نشر تعاليم ىذه اؼبدرسة ُب أمريكا  .(  ِّٓ ،ُّ ت.البسيو٘ب د) " أك ُب اؼبسرح أك ُب إنتاج فلم سينمائي 

 .ـ ُّٖٗر باكىاكس جديد ُب شيكاغو عاـ حيث أصبح مدم

تأثر الفناف بأفكار اغبركة الركسية اؼبعمارية حيث استخدـ األشكاؿ اؽبندسية لتوضيح العبلقة بُت الفضاء كاغبجم ، كما ُب كلقد   

( .   ٔٓ،  ٓٓ،  ْٓ) الشكل 

 
كاذ على مدركات اؼبشاىد بشكل كلي ، كطغى أما أعماؿ موىوٕب ناجي اؼبتحركة فكانت قوية التأثَت ، كقادرة لبلستح"     

"  (. ُٗ،  ََُِعطية ) " العنصر التكنلوجي ُب مثل ىذه األعماؿ على ـبيلة الفنانُت ، فبا أتاح طرقا مستحدثة ُب كسائل التشغيل 

. ( ٕٓ) شكل ( َٗ،  ََُِعطية ) "كما استخدـ موىلي ناجي الضوء استخداما مباشرا ُب الفن إلعطاء تأثَتا اغبركة الواقعية 
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(  54) اٌْىً 

الىٌٛ ٍِٟٛ٘ ٔبعٟ  

( ٛجبعخ ثبٌجـ ) ط ، وٛال 1928-1926

(  173ِٛلع إٌىزوٟٚٔ ، ) 

 

(  55) اٌْىً 

، اٍُ  1946الىٌٛ ٍِٟٛ٘ ٔبعٟ ، 

، ِعٙل اٌفٓ Chأٔب ا٠ٌٕٚٛخ : اٌٍٛؽخ

ـٟ ١ّىبؼٛ 

(  173ِٛلع إٌىزوٟٚٔ ، )  
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(  56) اٌْىً 

-1928الىٌٛ ٍِٟٛ٘ ٔبعٟ ، 

( ٛجبعخ ثبٌجـ ) ، وٛالط  1926

 ( 173ِٛلع إٌىزوٟٚٔ ، )  

(  57) اٌْىً 

، اٍُ  1933 الىٌٛ ٍِٟٛ٘ ٔبعٟ ،

عٍٝ ٚعٖٛ إٌؾذ اٌؾووٟ : اٌعًّ

رزؾون وبٌفٛه١ٔب ، ٛجبعخ ثغ١الر١ٓ 

. 24.2ٍُ×17.5اٌفٚخ ، 

 ( 183ِٛلع إٌىزوٟٚٔ ، )  
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 Frank Stellaفرانك ستيال ( 8

( ُّٗٔ  _        )

 
ـ ، كرحل إٔب نيويورؾ بعد أف زبرج من جامعة برنسيتوف ُب عاـ ُّٔٗعاـ  Malden ُب مالدف" كلد فرانك ستيبل      

، سبيز بأسلوبو التجريدم اؽبندسي اإلهبازم حيث تداخل أنصاؼ الدكائر كاألقواس ك اؼبربعات  ( ّٕت ، .ظريف ، ظبَت د" ) ـ ُٖٓٗ

كنة متحدة ُب اؼبركز الذم يتوسط مربعا اؼبؤلفة من مربعات مل" أحد أعمالو (  ٗٓ) كاؼبثلثات ُب تكوين الصورة لديو ، كالشكل 

اللوحة ككأنو نغمة موسيقية متصاعدة ، كعند تأمل اؼبتلقي ؽبذه اؼبربعات قبد  طراؼأصغَتا يبدأ ُب الكرب تدرهبيا حىت يصل إٔب 

نك موضوع لوحو إٔب انو يشعر أحيانا بأهنا متجهة إٔب الداخل ، كُب األحياف األخرل بأهنا متجهة إٔب اػبارج ، كيبسط الفناف فرا

. (  ّٕت ، .ظريف ، ظبَت د)  "إهباز شديد كفق اؼبنطق الرياضي كوبيلو إٔب مربع 

 

كُب منتصف الثمانينات إٔب منتصف التسعينات خلق استيبل ؾبموعة كبَتة من األعماؿ الثبلثية األبعاد ، كاؼبنحوتات     

كإضافة اػبامات . رنسية ، األمواج ، كالعناصر اؼبعمارية الزخرفية اؼبستمدة من أشكاؿ اؼبخاريط ، األعمدة ، اؼبنحنيات الف

(.  َٔ) شكل .اؼبساعدة كاؼبعادف الصناعية كالقواطع كالتكنولوجيا الرقمية 

 

 
 

 

 

(  58) اٌْىً 

ـوأه ٍز١ال 

ِل٠ٕخ : ، اٍُ اٌٍٛؽخ  1970

اٌَالَ األٌٚٝ ، اٌٛاْ عٍٝ 

ٍُ ، 300×118لّبُ ، 

ِؤٍَخ اٌفٓ ًٌٛ أٔغٌٍ 

( 175ِٛلع إٌىزوٟٚٔ ، ) 
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(  59) اٌْىً 

: ، اٍُ اٌٍٛؽخ  1973َـوأه ٍز١ال ، 

. ٠ٌٛي٠بٔب ّووخ ٠بٔب١ٕت ، ٛجبعخ 

( 175 ِٛلع إٌىزوٟٚٔ ، ) 

 

(  60) اٌْىً 

: َ، اٍُ اٌٍٛؽخ 1998هأه ٍز١ال ،  ؾ

ِٓ األِبوٓ اٌق١ب١ٌخ اٌضالصخ ، فبِبد 

ٍُِ  556×536ِقزٍفخ ، 

( 175ِٛلع إٌىزوٟٚٔ ، ) 
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: كاآلتيفي نلاط  التجريدي الهندسيتجاه خيص سمات وخصائص االونستطيع مما سبق تل

 
  ذباه التجريدم اؽبندسي ، ا من زاكية ىندسية ، أحد ظبات االعتماد على األصل الطبيعي للصورة كرؤيتوااليعد

 .حيث رباؿ اؼبناظر إٔب مثلثات كمربعات كدكائر كلكنها ربمل ركح اؼبوضوع اؼبراد التعبَت عنو 

 لفيتش ما" أيضا ما يراه  كمن السماتMalevich  كالفنانوف التجريديوف الذين جعلوا من اؼبربع كالدائرة كاػبط

عناصر أكلية مشتقة من الفن التكعييب الذم يقـو على التأليف اؽبندسي كىو ما أظباه مالفيتش دبا  األفقي كالرأسي

 (. ُِٖت ، .سآب د ) "   Super materisalismفوؽ اؼبادة 

 ذبريد ىندسي يقـو على العبلقات الرياضية ألمباط كتراكيب كنسب كأحجاـ األشكاؿ " ع أف نقوؿ بأنو كنستطي

حسن ) " كاألحجاـ مع إبراز ىذه التكوينات ُب توزيع األلواف دبا ىبدـ األداء الفٍت كبو إبراز البناء التشكيلي اجملرد 

طور بفنو إٔب أف بلغ قمة التجريدية كذلك الذم ت"  Mondrianمثل ما قاـ بو موندرياف  (. ُِٕت ، .د

) " باستخدامو اػبطوط كاأللواف اؼبتناىية كربديد اػبطوط اؽبندسية ربديد لقطاعات كؼبساحات األلواف اػبالصة 

 ( . ُِٖت ، .سآب د

  كيقوؿ أفبلطوفPlaton  سأحاكؿ الكبلـ عن صباؿ األشكاؿ ، كال أقصد " حوؿ ظبات كخصائص التجريدية

خيلو أكثر الناس أشكاؿ الوجوه اغبية أك تقليدىا ُب الصور ، بل أقصد اػبطوط اؼبستقيمة كاألقواس كما يت

 (. ِٖٔـ ، ُِٔٗفبلقباف ، اؼببلخ ) .." ة أك جامدة باؼبسطرة أك الزاكية كاألشكاؿ اليت تصنع منها مبسط

 

 

 

 

وأبرز فنانيو االتجاه التجريدي التعبيري :  ثانيا
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 ( Abstract expressionism )

 
التعبَتية التجريدية ىي أكٔب اغبركات الفنية العظيمة خبلؿ فًتة ما بعد اغبرب كتضرب جبذكرىا ُب السريالية اليت تعد بدكرىا "    

االرتفاع دبستول  ُب الواليات اؼبتحدة عمل علىكإف قيامها  . ( ُْت ، .ظبيث د" ) أىم حركات الفًتة اليت تسبق اغبرب مباشرة  

 . األمريكي حىت يلحق بركب اغبركات الفنية اغبديثة ُب أكركبا على يد ؾبموعة من طبلئع الفنانُت األمريكيُت الفن 

:  كقد نشأ ىذا اإلذباه نتيجة عدة عوامل منها "     

سس اليت رغبة بعض الفنانُت ُب كل من أكركبا كأمريكا ، ُب أف يقدـ الفن التشكيلي على أسس ؾبردة ؽبا صفة التعبَت كاأل_ 

. تقـو عليها اؼبوسيقى ، باعتبارىا فن ؾبرد 

. ية تأثَت اغبرب العاؼبية الثاف _ 

تأثَت نظريات علم النفس _ 

. إحالة التعبَتية األؼبانية إٔب أسلوب تصويرم _ 

كاليت تفوؽ فيو  االستبلـ من فنوف الشرؽ ، كلقد أثرت كل ىذه العوامل ؾبتمعة ُب كجود كبلورة اذباه التجريدية التعبَتية_ 

( . ّْ_ّّ،  ُٕٖٗظريف ) " الفنانوف األمريكيوف خاصة 

    
فاسيلي بدأت احملاكالت األكٔب ُب ظهور مفهـو التجريدية التعبَتية ُب التصوير ُب مطلع القرف العشرين على يد الفناف الركسي     

مفهـو جديد ُب الفن ، ىدؼ كذلك حينما توصل إٔب ( ـ ُْْٗ_ ُٖٔٔ)    Wassily Kandinsky كاندنسكي

. إٔب االبتعاد عن تصوير اؼبظاىر اػبارجية للطبيعة كاالعتماد على التعبَت الذاٌب للفناف 

 

كراءه جيبل  ُب ىذا االذباه كشدأخذ كاندينسكي على عاتقو التعبَت باستخداـ األشكاؿ اللونية اجملردة ، كاستمر لسنوات     

يقرب من السبعُت عاما كاف سيل اإلنتاج ُب ىذا  ـ حىت كقتنا ىذا أم ماَُٖٗفن ، فمنذ بأسره من عشاؽ ىذا الطابع من اؿ

: منهم الفنانُت الذين سيتم تناكؽبم ُب ىذا البحث كىم  االذباه متدفقا ، كانطول ربتو عديد من الفنانُت ُب أكربا كأمريكا كنذكر



 94 

 
(  ـُْْٗ_ ُٖٔٔ)         Wassily Kandinskyكاسيلي كاندينسكي 

(   َُْٗ_  ُٕٖٗ)                             Franz Klineفرانز كلُت  

(  ُٕٔٗ_  َُٖٗ)      Mark Tobyمارؾ تويب   

(     _      َُْٗ)       Willem De Koning      كيلياـ دم كونج

(  ُْٖٗ_  َُٓٗ)                    Arshile Gorkyارشيل جوركي   

(  ُٔٓٗ_  ُُِٗ )              Jackson Pollockجاكسوف بولوؾ   

(  َُٖٖ_  ُٔٔٗ)     Hans Hofmann                  ىوفماف ىانز 

 
مع فرانز ( صباعة الفارس األزرؽ ) نشط كاندنيسكي ُب ميونخ ُب ؾباؿ حركتها الفنية حيث شارؾ ُب تأسيس حركة لقد     

حيث التقى ؾبموعة الفنانُت دبدينة  ُُُٗىذه اؼبدرسة إٔب عاـ كترجع نشأة "   ـ ،ُُُٗعاـ   Franz Markمارؾ 

ككانت ميوؽبما كبو استعماؿ   Franz Marcكفرانز مارؾ  Kandinskyميونخ ككاف من ركادىا األكائل كاندنيسكي 

  . ( ُِّت ، .سآب د" ) اللوف األزرؽ كرسم اعبياد فاشتق اسم ىذه اؼبدرسة من ىنا 

لتجريدية التعبَتية كقسمناىا إٔب مصطلحُت ىو التجريدية كاليت تعٍت اصطبلح يدؿ على ميل إٔب اعتبار لو جئنا ؼبصطلح اك    

اجملردات موجودات كاقعية ، كما يعٍت النصف اآلخر كىو التعبَتية أم تصوير اؼبشاعر اليت تثَتىا األشياء كاألحداث ُب نفس 

ُب األشكاؿ اجملردة من ناحية كاغبس التعبَتم من ناحية  ابُت صفة البلداللةكمصطلح هبمع ـ أما التجريدية التعبَتية فهوالفناف 

. أخرل 

 كىناؾ نوعاف أساسياف من التصوير حسب التعبَتية التجريدية كليس نوعا كاحدا ، كالنوع األكؿ ىو الذم قولبو بولوؾ"     

Pollock كفرانز كبلين  Franz Kline كيلياـ دم كونج  Willem De Koning  كىو نوع مفعم بالطاقة

أما النوع الثا٘ب الذم مبذجو . كاإليباءات ، كينغمس بولوؾ كدم كونج إٔب حد كبَت ُب التزيُت بالصور كاألشكاؿ كالتشخيص 

 (. ّٓت ، .ظبيث د) . ُب العمل " كقولبو مارؾ ركثكو كيبيل أكثر إٔب التجريدية اػبالصة كاؽبدكء 
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زبلت عن صفة داللة األشكاؿ البصرية ُب التعبَتية كلكنها أخذت عنها قد جريدية التعبَتية الت أف على ىذا ترل الدارسة   

من اإلحساس الدينامي كاالنفعإب  ان دبعٌت أف األشكاؿ ُب التجريد حققت نوع. الشحنة العاطفية كاغبس التعبَتم الدينامي 

، فالنغمة ُب اؼبوسيقى قد تثَت الفرح أك اغبزف كلكنها  التعبَتين ؼبتفجر الذم كاف يصاحبو التجريديُت العاطفي كاؼبباشر كالثورم ا

. مع ذلك ؽبا خصائص التجريد

التجريدية التعبَتية ُب القرف العشرين الذين قدموا للمشاىد فكرة كاضحة عن مشاعرىم  كفيما يلي سيتم تناكؿ أىم فنا٘ب     

. كأحاسيسهم كانفعاالهتم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wassily Kandinsky واسيلي كاندينسكي  (1

 (ـُْْٗ_ ُٖٔٔ) 
 



 96 

كمن ، التجريدية ؼبا لو من تأثَت كبَت على جيل من الفنانُت التجريديُت  ، يلقب بأيبيعد كاندنيسكي من أىم فنا٘ب اغبداثة      

ريات ، بدأ بدراستو كىو مصور ركسي اؼبولد ، اذباىو ذبريدم ، كلو نظ" ، أكثر فنا٘ب القرف العشرين تأثَتا ُب تاريخ الفن اغبديث 

تج باكورة أعمالو فـ أَُُٗـ ، كصوره اؼببكرة تعكس مدل تأثره باغبركة الوحشية ، كلكن ُب عاـ ُُٖٗللتصوير ُب ميونخ عاـ 

كمنها كانت ( أؼبانيا )       كاف يعمل ُب مدينة ميونخ . ( ِْٖ ،ُّت .دالبسيو٘ب )  "Inprovisations رذباليو البلموضوعية اال

ق القوية على يد عدد من الفنانُت ُب ذلك الوقت ، عندما ىاجر إليها بعدما درس القانوف كاالقتصاد ُب جامعة موسكو بدايت

. ميونخ قرر التفرغ للفن  كقاـ بالتدريس فيها ، كعند ىجرتو إٔب

كاـ تقريبا ، كظل ـ قبل كفاتو بعشرة أعُّّٗكقد استقر بكاندينسكي ُب مدينة باريس ىربا من النازية ككاف ذلك عاـ 

كاندنيسكي يعمل كيرسم ُب باريس مع أقرانو من الفنانُت أمثاؿ فاالدكف سوزاف ، كاؼبصور لوت اندره ، كفيوف جاؾ ، كعدد من 

. ـ ُْْٗالفنانُت حىت تعمق ُب التجريدية ، كقد كافتو اؼبنية ُب عاـ 

 

مع الفناف مارؾ تويب األؼبا٘ب اعبنسية مع عدد من الفنانُت ( رؽالفارس األز)كبعودة كاندنيسكي إٔب ميونخ ترأس صباعة          

األؼباف من رابطة الرسامُت ، ككاف ىدؼ اعبماعة األكؿ ىو تعريف اعبمهور األؼبا٘ب بالنزعات الفنية اغبديثة كاستكشاؼ القيم 

ؼباف كالفرنسيُت ، كقد جاىد الفرساف جهادا الطليعة من الركس كاأل ىا ، كذلك بتنظيم اؼبعارض لفنا٘بكاؼبعا٘ب الركحية كالتعبَت عن

عظيما ُب سبيل التنمية كاستمر جهادىم بعد اغبرب العاؼبية حىت أصبحت ىذه اغبركة أعظم حركة فنية معًتؼ فيها ُب أؼبانيا ، 

.  كذلك إٔب أف استؤب النازيوف على اغبكم فحاربوىا كطاردكا أصحاهبا 

أعمالو بقوة التخطيط ، كتضمنت  ار اتصفت تكويناتتدريس ُب الباكىاكس ُب فيمكعندما استدعي كاندنيسكي لل"      

حتلت قواعد ٔب البناء اؼبخطط اؼبدركس ، كقد ا، حيث كضع ثقبل قويا ع (ُٔٓ، ََُِعطية )  "اؼبستقيمة كاألقواس  اػبطوط أعمالو

ق ُب دركس الرسم التحليلية ، كقد ألف كتابا ُب الفن كما كضع نظريات " ، اللغة البصرية مكانا كاضحا ُب تدريسو ُب تلك الفًتة

النقطة _ كلو كتاب آخر بعنواف . ـُُُِٗب التأثَتات النفسية للوف ، نشره عاـ _ اعبانب الركحي من الفن _ التجريدم بعنواف 

) "  لغات اليت تستخدمهاـ الذم سبيز بعباراتو التجريدية ، كفيو يبشر بوحدة الفنوف عن طريق تكافؤ اؿُِٔٗ_ كاػبط كالسطح 

(.  ٕٕ،  ََِّعطية ، 
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البقع اؼبتعددة األلواف على ثوب امرأة ،  ؿـففي ذات يـو كاف يتأ: من طريقُت كقد انتهى إٔب ىذا األسلوب التجريدم "     

كُب . شكاؿ الواقعية االستعانة باألفأكحى إليو منظرىا البهيج بإمكاف استخداـ األلواف كحدىا ُب خلق الصورة ، دكف اغباجة إٔب 

صباح يـو آخر ، دخل مرظبو فأدىشو أف يرل جبوار اغبائط لوحة غريبة ال سبثل شيئا معينا ، إال أهنا تفنت العُت جبماؿ ألواهنا ، 

كلكنو كاف قد كضعها مقلوبة رأسا على عقب ، من غَت _ ككانت سبثل مشهدا طبيعيا _ كسرعاف ما أدرؾ أهنا إحدل لوحاتو 

كمنذ ذلك اغبُت ، أخذ كاندينسكي يرسم باأللواف كاألشكاؿ اجملردة ، دكف . دل مغادرتو اؼبرسم ُب الليلة السابقة قصد ، ؿ

غَتىا ، مشبها فنو باؼبوسيقى ، كذاىبا إٔب أف فن التصوير ، بانصرافو عن ؿباكاة الطبيعة اؼبرئية كاغبقائق  اؼبادية ، كيصبح أقدر 

( .  ُْٗ، ت.دد نيوماف)  "سية الباطنوعن اغبقائق النف على التعبَت

 
كنبلحظ أف بعض اؼبراجع تشَت إٔب أف كاندنيسكي قد ظهرت أكٔب خطواتو ُب االذباه التجريدم عندما عرض أكٔب لوحاتو ُب     

التجريدم كاليت يظهر فيها االذباه  "عبلقة سوداء"ا لوحتو اؼبشهورة كأيض،" ذبريد"كاليت كانت ربمل عنواف ـ َُُٗميونخ عاـ 

. ـُِْٗاػبالص بصورة كاضحة كاؼبوجودة ُب متحف الفن اغبديث ، نيويورؾ ، 

 
بدأت  الركسي كالرموز الشعبية ، تدرهبيا كانت أعمالو اؼببكرة ُب معظمها مناظر طبيعية كأعماال تشخيصية متأثرا بالفلكلور    

لواف القوية اؼبشحونة باغبيوية ، كاستمر كاندنسكي ُب العناصر ُب أعمالو تفقد بعض تفاصيلها كتتحوؿ إٔب مساحات من األ

على استخداـ اللوف إلعطاء اإلحساس ػبلق اإلحساس بالفراغ معتمدا التجريب مبتعدا عن االعتماد على اؼبنظور التقليدم 

. _ اؼبعٌت الداخلي _كاف يسميو  بالعمق متوازيا مع الًتكيز على تلخيص العناصر من تفاصيلها كدائما معنيا بالًتكيز على ما

 
يسمى  لقد تطورت ذبارب كاندنيسكي إٔب أف تكشفت لديو إمكانية االستغناء عن األشكاؿ الطبيعية ، كأف ىبلق ما" ك    

كىو يرل أف خصائص اػبطوط كاألشكاؿ الركحية يبكن إدراكها كالتأثَت هبا على كجداف اؼبشاىد ، . دبوسيقى األجراـ السماكية 

  (. ُٔٓ، ََُِعطية ) " ات النفسية للوف حبثا ُب التأثَت
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ـ ، اليت قضاىا ُب ركسيا ، ىندسية ، كأكثر ُُٖٗ_ ـُُْٗكقد ظهرت األشكاؿ ُب أعماؿ كاندنيسكي ُب الفًتة      

كاس، صفت أعمالو بقوة التخطيط كتضمنت  اػبطوط اؼبستقيمة كاألؽتك ا حسابية ، كسبيزت تركيباهتا البنائية بالوضوح العقبل٘ب ، 

، كما بدت يقاعات تفعل كتتفاعل عرب السطح كبدأ اػبط كاللوف يتخذاف كجودا مستقبل ، تتفرؽ اػبطوط لتخلق حركة كلتطلق إ

ال يبكن لئلنساف أف يتخلى : " كُب ىذا يقوؿ كاندينيسكي  .من خبلؿ اجملهرفراغ غَت ؿبدد ككأهنا تظهر  األشكاؿ منتشرة ُب

 (. ََُـ ، ُُٖٗ كاندنيسكي)           "أراد ؼبا عرؼ السبيل إٔب ذلك، كلكن يبكنو التحرر من الشيء عن العآب احمليط بو، حىت لو

بأف من دكاعي انطبلؽ كاندنيسكي كبو الرسم البلموضوعي ىو ذلك االىتماـ الواضح بالفن البدائي .. كما يشَت لورنز إيتز     

. كرسـو األطفاؿ 

 كخطوط متقاطعة عبارة عن مسطحات كبَتة طائشة تتخلل الصفحة ،  ينضحاف تكوينيو(  ِٔ) ك (  ُٔ)  كالشكبلف    

حيث أصبحت أعمالو أشبو هبدير آالت كأصوات أبواؽ مرحلة أخرل من مسَتة فنو  تظهر كألواف صارخة ، كأما ُب العمل الثا٘ب

.  اؼبعزكفات اؼبوسيقية
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 Franz Klineفرانز كلين ( 2

 (ُٖٕٗ  _َُْٗ ) 

 

(  61)اٌْىً 

ٌٟ وبٔل١َٔىٟ ٚاٍٟ

اٌزى٠ٛٓ :َ ، اٍُ اٌٍٛؽخ 1911

، 250.5×159.5اٌواثع ، 

Dusseldorf 

لّبُ أٌٛاْ ى٠ز١خ عٍٝ 

(  160ِٛلع إٌىزوٟٚٔ ،) 

 

(  62) اٌْىً 

ٚا١ٍٍٟ وبٔل١َٔىٟ 

إٔفو، : َ ، اٍُ اٌٍٛؽخ 1925

ٍُ  201.5×128أىهق، أؽّو ، 

 Georges Pompidou، ِووي 

لّبُ ، ثبه٠ٌ ، أٌٛاْ ى٠ذ عٍٝ 

Becks-Malorny,Ulrike 

2003: p.145)  )
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، كدرس الفن ُب مدرسة الفنوف اعبميلة كالتطبيقية جبامعة بوسطن بُت عامي  َُُٗكلد كلُت ُب كالية بنسلفيا عاـ    

.  ُّٖٗ_  ُّٕٗ، كأيضا درس الفن ُب مدرسة ىذرٕب للفن بلندف بُت عامي  ُّٓٗ_ُُّٗ

 

يعترب فرانز كلُت من أصحاب اليد اعبريئة ، تظهر اذباىات فرشتو اػبطوط اليت سبثل شيئا من فن األطفاؿ ، ؼبا ؽبا من بساطة     

شتهر باستخدامو للوف األسود ُب أعمالو على لوحات بيضاء كبَتة اغبجم ، كىو يعد من اعبماعة األمريكية اكتلقائية حرة ، كما 

. كبو التجريد بتنظيمات إيقاعية ؽبا أساسها البلشعورم اليت اذبهت 

 
سبكن كلُت من تبسيط تعبَته اػبارؽ الذم يتضمن أشكاال أشبو باغبشرات ُب معرضو األكؿ ، كزاد من حدية األسود ُب "     

عالية جديدة ، كقول كمع ذلك فإف أشكاؿ كلُت كانت مشحونة بطاقات انف. معارضو التالية فبدا كأنو حركؼ من كتابة مكربة 

كسبكن بأسلوبو من أف ينظم الفراغ تنظيما ديناميكيا دكف أف يعتمد على استخداـ . كحشية أفصح عنها جبرأة بالغة ُب لوحاتو 

 ُٓٔٗالبسيو٘ب )    "اعتمد كلُت فقط على قوة اندفاع الفرشة ، كعلى السمك الرفيع أك السميك لبطشها السوداء كالبيضاء . اللوف 

( .  ْٔ،  ّٔ )كما ُب الشكل .  ( َُٓ ،

       

 

 

 

 

 

 

 



 101 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 Mark Tobyمارك توبي   ( 3

 (َُٖٗ  _ُٕٗٔ ) 

(  64) اٌْىً 

ـوأي و١ٍٓ 

 C&O: َ ، اٍُ اٌٍٛؽخ1958

×  77،أٌٛاْ ى٠ذ عٍٝ وبٔفٌ ، 

ثٕٛخ  110

(  164ِٛلع اٌىزوٟٚٔ ، ) 

 

(  63) اٌْىً 

ـوأي و١ٍٓ 

األـىبه : َ ، اٍُ اٌٍٛؽخ 1959

اٌَٛكاء ، أٌٛاْ ى٠ذ ٚر١ٍٖك 

ٚهق عٍٝ فْت ِٚؽٛٛ ، 

84.3×49.2 ٍُ

(  164ِٛلع اٌىزوٟٚٔ ، ) 
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عاتو التشكيلية أنو يغلب عليها الطابع الشرقي ابدإـ ، كفبا عرؼ عن َُٖٗكلد الفناف التجريدم التعبَتم تويب عاـ     

ع تعليل ذلك نظرا لسفره إٔب الشرؽ ُب بداية حياتو الفنية ، فاستمد استخداـ العناصر الكتابية أك اػبطية ُب كنستطي، كاإلسبلمي

. لوحاتو ، كاستخدـ األلواف اؼبضيئة اليت تعكس الضوء الشديد الذم تتميز بو دكؿ الشرؽ 

 
موا الكتابة العربية أك حركفها ُب أعماؽبم الفنية ، لقد كاف للفناف تويب تأثَتا كبَتا على بعض الفنانُت العرب الذين استخد    

"  .رةاستخداما تشكيليا صباليا ، كما عملوا على ربط اؼباضي باغباضر لتحقيق ظبات جديدة للفن العريب تتميز باألصالة كاؼبعاص

د ذات اؼبصادر اليابانية باعتبار أف الفناف تويب قد قاـ بتخصيص فًتة من الدراسة اؼبكثفة للخطوط اليابانية ، كمع استخداـ اؼبوا

اػبط الصيٍت ككاف  قاـ تويب برحبلتو إٔب الشرؽ هبدؼ دراسة" حيث  (  ُِْ، ُٗٗٗ مرعي) " أهنا سبثل مصدر إؽباـ مباشر للفناف 

لة سطح كىو عبارة عن سرب( الكتابة البيضاء ) حاسم كحتمي على أعمالو ، فقد أعتنق أسلوبا أطلق عليو اسم  للصينيُت تأثَتا

اللوحة بشبكة معقدة من العبلمات مثل حركؼ اؽبَتكغليفية الصغَتة اليت استخدمها كبلين كتندرج إصباال ربت مسمى التعبَتية 

     (. ٔٓت ، .ظبيث د" ) التجريدية 

 
أك اؼبستمدة من  ىكذا ترؾ فن مارؾ تويب بفنو شعورا ـبتلفا على اؼبشاىد لفنو ، كذلك بالعناصر الكتابية اليت استخدمها    

الطبيعة كاليت تدخل ُب نسيج التكوين ، الذم يقـو على تنوع اػبطوط كاذباىاهتا ، كاؼبضامُت الضوئية اليت ربدث إحساسات 

(.  ٔٔ،  ٓٔ) متنوعة ُب نفس اؼبتلقي كما يظهر ُب الشكل 

 

 

 

 

 



 103 

 
 
 
 
 

 
 

 

 Willem de Kooningام دي كوننج   ويلي (4

(  66) اٌْىً 

، أٌٛاْ ِبئ١خ 1962ِبهن رٛثٟ ، 

 ،21×15  ٍُ

 ( 159ِٛلع اٌىزوٟٚٔ ، ) 

(  65) اٌْىً 

، اٍُ اٌٍٛؽخ 1957ِبهن رٛثٟ ، 

اٌّل ٚاٌغيه ، ٕجبؼخ عٍٝ ٚهق : 

 ،85 ×61 ٍُ

 ( 159ِٛلع اٌىزوٟٚٔ ، ) 
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 (َُْٗ           _) 

 

ـ ُب ركترداـ هبولندا ، ٍب ىاجر إٔب الواليات اؼبتحدة كاستقر فيها كمصمم كمصور َُْٗكلد دم كونج اؽبولندم اؼبنشأ عاـ     

.  ـ ، عمل ُب جامعة ييل كاستقر ُب نييورؾ كعرض إنتاجو فيها ُِٓٗكذلك عاـ 

لتصويره ، ففي بداية حياتو استخدـ األشخاص ُب رسومو بثبلث أبعاد  دببلئمتودم كوننج بالعنصر البشرم كاتصفت أعماؿ     

. ـ استخدـ اؼبرأة اعبالسة كالزاكية اغبمراءَُْٗدكف تفكيك ، كُب أعمالو اؼببكرة حىت سنة 

أبعادىا بالتبلعب اللو٘ب كالتدرج ، كىذا  كم ُببعض التفاصيل عن البعض اآلخر ، كتحتفنن ُب اللعب باعبسم البشرم كعزؿ     

أم دبعٌت أنو يًتؾ ُب طيات العمل الفٍت كميضا يشَت إٔب اإلنساف ، رغم التجريد التعبَتم اؼبلحوظ الذم يرتبط  ، ما يبيز فنو

(  ٕٔ) ، شكل رمزية ت التجريدية التعبَتية اؿبدالالت بصرية رمزية ، ك إذا أردنا الدقة ُب تصنيف أعمالو نستطيع أف ندرجها تح

أف اعتماد دم كوننج ُب التشكيل كاف يستند إٔب دكافع يبكن اعتبارىا فًتة انتقاؿ من تشريح اآلدميُت ، كتأثَتات " ىكذا قبد 

اغبركؼ كاألرقاـ غَت الواضحة اليت استمرت ؽبا عبلقة بالشكل اإلنسا٘ب ، ككتابات اليد ، إٔب التعبَت عن األشكاؿ غَت اؼبستقرة ، 

كأيضا لرغبتو ُب تغيَت  (ُُِ، ـُٕٔٗ قصمر) " كطبيعة العنف ُب حياتو ، لذلك كاف يغيَت دم كوننج من أشكاؿ اعبسم اإلنسا٘ب 

. مبط أسلوبو

 
تسيطر األلواف الناصعة القوية على أغلب أعماؿ دم كوننج ، نبلحظ األضبر يسود ـبتلطا دببلمس ألواف أخرل ، كىذه      

الفناف اؼبتدفقة باغبركة كاغبيوية ، حبيث يًتجم كل انفعاالتو إٔب إحساسات تشكيلية مقنعة ، خبطات الت انفعا األلواف تربز

(  ٖٔ) شكل .الفرشة كاذباىاهتا كاإلحساس اؼبباشر الذم يًتكو اللوف كتباينو على الصورة أىم ما يبيز ذبريدات دم كوننج 

 

كرة جيدة ، كأنا ال أعمل فيها بفكرة الوصوؿ إٔب الكماؿ ، كلكنٍت أتتبع كيف أنا ال أىتم أبدا كيف أصنع ص: " كمن أقوالو     

 De )          " أتقدـ ُب الصورة كإٔب أم مدل يبكنٍت الوصوؿ ، كبنفس اللهفة كالتشوؽ أضبل للناس ماذا أقصد كماذا أقوؿ 

Kooning : 1963 , 147)  .
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 Arshile Gorkyآرشيل جوركي ( 5

 (َُٗٓ  _ُْٖٗ ) 

 
كمَتك  Picassoجاء جوركي من أرمينيا الًتكية إٔب أمريكا كىو اليزاؿ صبيا صغَتا ، كتأثر ُب بداياتو األكٔب ببيكاسو     

Miro  أثَت كل من بيكاسو إال أف ذلك ٓب يبنعو من اعًتافو بت" رغم درجة الغطرسة كالتكرب اليت يبتلكهاPicasso  كماتيس

(  68) اٌْىً 

١ٌٚبَ كٞ وٛٔظ 

ثال عٕٛاْ : اٌٍٛؽخ، اٍُ 1985

اٌَبثع ، ى٠ذ عٍٝ وبٔفٌ ، 

ٍُ، ٠ٛ١ٔٛهن 203.2×177.8

(  162ِٛلع إٌىزوٟٚٔ ، ) 

 

(  67) اٌْىً 

، اٍُ ١ٍ٠ٚ1950بَ كٞ وٕٛٔظ ، 

ثلْٚ عٕٛاْ ، : اٌٍٛؽخ 

ٍُ ، ١ِٕب عٍٝ ٚهق 76.3×55.9

ِمٜٛ ، ِزؾؿ اٌفٓ األِو٠ىٟ  

(  162ِٛلع اٌىزوٟٚٔ ، ) 
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Mattsse  كسيزافCezanne  عندما كاف ُب السادسة كالعشرين من عمره من أعظم الفنانُت  ُِٔٗاذ اعتربىم ُب سنة

 .((Gorky: 17 "الذين عاشوا على كجو األرض 

) _ counter of art على جوركي اصطبلح العداد الفٍت   Willim de Koningأطلق الفناف كليم دم كوننج     

( Horold 25 من  تذكؽ الفنانُت األمريكيُت ابتداءن ، كذلك ألف تطور التصوير عند جوركي وبدد مقدار التغَتات ُب حسن ك

 . الثبلثينات حىت األربعينات كمدل التحوؿ من االذباه التجريدم التكعييب إٔب االذباه التجريدم السريإب 

 Adolph Gottliebأدكلف جوتليب  كلقد كتب عن الفناف جوركي      
يعترب إنتاجو اغبيوم تزاكجا بُت " بقولو  ُ

) "  كعلى الرغم من ىذا التناقض إال أنو شيء جديد يتصف بالنبوغ شهدت بو حقيقة أعماؿ جوركي . التجريدية كالسريالية 

Gottlieb 1) .  

 
متأثرا بأساتذة فنو ، كتعد كل مرحلة ُب  التعبَتية كالتجريدية اقعيةالوالسريالية ككركي أعمالو باألساليب ج خبلؿ مشواره الفٍت صور

كإف تصويره على القماش يعكس الركب العظيم لؤلفكار كاألشكاؿ اليت أعدىا جوركي بعناية عظيمة " حياتو ؽبا طابعها اػباص ، 

دك لكثَت من اؼبصورين اغبديثُت شيئا جديدا خبلؿ عشرين عاما ، فكل من تعبَتاتو كاذباىاتو التجريدية أكجدىا ُب توازف دقيق يب

( .  َٕ) كالشكل (  ٗٔ) كما نشاىد ُب الشكل ، (ٔٓ،ـ ُٕٔٗمرقص )" سباما 

 

 

 

 

 

                                                
( .  1973_ 1903) سعاّ ذؼث٤ش١ ذجش٣ذ١ ُٝذ ك٢ ٓذ٣٘ح ٣ٞ٤ٗٞسى ، ٝػاػ ك٢ اُلرشج ٓات٤ٖ : أدُٝق جٞذ٤ِة  1
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 Jackson Pollockجاكسون بولوك   ( 6

(  69) اٌْىً 

هوٟ آه١ًّ عٛ

اٌْالي ، : َ ، اٍُ اٌٍٛؽخ 1943

ٍُ ، أٌٛاْ ى٠ذ عٍٝ 113×154

، ٌٕلْ  لّبُ

( Phaidon 1943 ,p191 ) 

 

(  70) اٌْىً 

آه١ًّ عٛهوٟ 

االِو٠ىٟ : َ ، اٍُ اٌٍٛؽخ 1945

×  50ٌٚل ـٟ اه١ٕ١ِب  ، اٌنٞ 

،  لّبٍُُ ، أٌٛاْ ى٠ذ عٍٝ 67

٠ٛ١ٔٛهن 

(  176ِٛلع اٌىزوٟٚٔ ،  (
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 (ُُِٗ  _ُٗٓٔ  ) 
 

 ُّٖٗ، كمبا ُب أريزكنا ككاليفورنيا ، عاش ُب نيويورؾ من عاـ  ُُِٗكودم بوالية كايومنج بأمريكا عاـ  كلد بولوؾ ُب مدينة    

. ـ ُٔٓٗأغسطس  ُُـ حىت فباتو ُب ُْٔٗـ ، كُب لونج أيبلند من عاـ ُِْٗكحىت 

كد فنو التلقائية  اؼبميزة ك ظل فنو يعترب جاكسوف بولوؾ من الفنانُت اؼبتميزين بطابع خاص تفرد بو عن غَته من الفنانُت ، يس    

ـ  ، يبثل شخصية غريبة ُب اؼبدرسة األمريكية اؼبعاصرة ، اذباىو ذبريدم ، كيعتمد على ُٔٓٗـ ك ُُِٗمستمرا مابُت عاـ

. إيقاعات األلواف اؼبتبلحقة ، كعلى تنظيم سائل الطبلء حُت يقابل اللوحة باىتزازات ديناميكية غَت معركفة من قبل 

 
إف التعبَتية التجريدية ُب فن بولوؾ ترتبط بطريقتو ُب استخداـ اللوف الذم يعرب عن انفعاالت مباشرة ال ترتبط بأم تشابو      

هنمكا ُب العمل الفٍت عندما أكوف ـ_ شكلي ، كقد زبلى الفناف عن اؼبضامُت كالدراسات األكلية ، كىنا يقوؿ جاكسوف بولوؾ 

. مليئة بضوضاء العآب كازدحامو صور بولوؾ لوحات كبَتة اغبجم ، . _عد فًتة أرل ماحدثفعلو كلكن فقط كبال أعي ما أ

... كأحاكؿ أ أبتعد تدرهبيا من أدكات اؼبصور التقليدية مثل اغبامل ، كالبالتو ، كالفرش " كيوصف بولوؾ أسلوبو ُب الفن بقولو    

كُت ، كاسكاب طبلء التصوير السائل ، أك الطبلء السميك ، كالسكاtrowels، كاحملارات Sticksإْب ، كأفضل العصياف 

 (. ِٗٓ، ُّت .دالبسيو٘ب ) " اؼبختلط ، بالرمل ، أك بقطع الزجاج ، كأجساـ أخرل غريبة مضافة 

 

 كتشف الرموز كاعبوانب البلعقبلنية  كالبدائية ُبنب من فبارساتو التشكيلية ، حيث اتأثر بولوؾ بالفن اؽبندم ُب عدة جوا    

_ الدككو_تقليدية مثل اؿير بيلة النفاىو ، فاستخدـ األصباغ غفبارسات اؽبنود األمريكيُت كخاصة رسـو الرماؿ اليت ينفذىا أفراد ؽ

هبذه الطريقة كباستخداـ سكُت أك قطعة من اػبشب ، كعن طريق . " الذم يتناسب مع السرعة اليت يرغب أف ينهي هبا صوره 

استطاع بولوؾ أف يوجد عاؼبا معقدا من التعبَت الذم تتخللو خطوط ملتوية أك  drippingلطبلء غمر أجزاء من القماش ُب ا

 ُٓٔٗ البسيو٘ب) " متقطعة ، ذات كميض كمنسوجة ُب ترابط بعضها مع بعض ُب نظاـ غَت منظم ، يشبو إٔب حد ما النظاـ الكو٘ب 

اػباص بو أثناء تنفيذه  إٔب بولوؾ ُب االستديو (ُٕ) لشكل ، كما يشَت ا( َٕ) كىذا ما نراه كاضحا ُب الشكل   (. َُٔ، 

. ألعمالو 
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(  71) اٌْىً 

اوَْٛ ثٌٛٛن ط

الـبٔله : ، اٍُ اٌٍٛؽخ  1950

 لّبُاٌٚجبة ، ١ِٕب ٚإٔجبغ عٍٝ 

، اٌّزؾؿ إٌٟٛٛ ٌٍفْٕٛ 

(  161ِٛلع اٌىزوٟٚٔ ، ) 
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 Hans Hofmannىانز ىوفمان   (1
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(َُٖٖ _ٗٔٔ  )

 

،  ُُْٗ_  ٍَُْٗب استقر ُب باريس من عاـ ، درس ُب ميونخ  َُٖٖكلد الفناف ىوفماف ُب كيزنربج بأؼبانيا كذلك عاـ     

 ُّٔٗحىت  ُُْْٗب ساف فرنسسكو كمن عاـ  ُُّٗدرس الفن ُب كليات متعددة كأقاـ معارضو اػباصة ابتداء من عاـ 

ك ككاف األب اغبقيقي ؼبدرسة نيويورؾ الفنية خبلؿ فًتة مابُت اغبرب ق" . بنيويورؾ ، كتوجد أعمالو باؼبتاحف الكبَتة بأمريكا 

الفناف اؼبخضـر ىانز ىوفماف الذم كاف لو تأثَت كبَت كمدرسو كمعلم كيوضح أسلوبو األخَت إٔب أم حد كاف متعاطفا مع ما 

 .( ُٓت ، .ظبيث د) " يفعلو الفنانوف الشباف 

رسة أمريكية ؽبا لوهنا يعترب ىوفماف ُب طليعة الفنانُت األمريكيُت الذين ساعدكا بفنهم كبتدريسهم على إهباد الشكل العاـ ؼبد    

. إف اللوف يثَت فينا حاالت انفعالية : " أعمالو التجريدية  ، كيقوؿ عن األلواف  حات اللونية ىي ما سبيزاػباص ُب الفن ، اؼبسا

ف كُب اغبقيقة ، إف العآب كلو كما قبده بصريا يأتينا من خبلؿ شعاع اللو. إنو يستثَت السركر أك اػبوؼ حسب تنظيمو 

(.   Hofmann ,1948 :51")هبب أف ذبد تعبَتا ُب العمل الفٍت كىذه القيمة الساحرة للوف .حركل كياننا يتغذل بو السا

 
يشق طريقو  األكركبية اؼبتعارؼ عليها كأخذالفنية كٓب يلبث أف ترؾ اؼبدارس ، تأثر ىوفماف ُب بداية حياتو باؼبدرسة التأثَتية     

) كما ُب الشكل . ية ذات عبلقات انسيابية متدافعة ، حيث أخرج الصورة بألواف بصرصة بو ليكوف ظبة تشكيلية ذبريدية خا

ّٕ  ،ْٕ  . )

من الفنانُت األمريكيُت أمثاؿ جوركي كبولوؾ  ؤهكما أنو اعتمد على التلقائية كحرية اغبركة ، كذلك عندما ابتعد ىو كزمبل     

من الرسم ىو بقاء اؼبدركات الكلية اجملردة كالبعد عن الصور اعبامدة اليت  الرئيسرسة الفرنسية ، ككاف ىدفو كتويب ككلُت عن اؼبد

 Hofmann) " إف الفن ، مثل اللغة ال يفهمو إال أكلئك الذين ينموا بصَتهتم لتفهمو " تثَتىا الطبيعة اؼبادية ، كيقوؿ ُب ذلك 

1948, 15 .) 
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: في نلاط كاآلتي التجريدية التعبيريةاتجاه ونستطيع مما سبق تلخيص سمات وخصائص 

(  74) اٌْىً 

َ ، ٘بٔي ٘ٛـّبْ ،اٍُ 1959

ـٛق ا١ٌّبٖ اٌع١ّمخ ،ى٠ذ : اٌٍٛؽخ 

ٍُ ، 214×132عٍٝ لّبُ، 

 ِزؾؿ اٌفٓ 

(  165ِٛلع اٌىزوٟٚٔ ، ) 

 

(  73 )اٌْىً 

، ٘بٔي ٘ٛـّبْ، اٍُ 1959

ـبْ اٌّْعٛم ، أٌٛاْ ى٠ذ : اٌٍٛؽخ

ٍُ ، 114×150عٍٝ لّبُ ، 

١ِٛٔـ 

(  165ِٛلع اٌىزوٟٚٔ ، ) 
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  " ، يعتمد ىذا االذباه على التعبَت بواسطة اؼبعا٘ب التشكيلية ، كذلك بصياغة األشكاؿ ، كعناصر العمل الفٍت اجملردة

،  ُٕٖٗظريف ) " ير عن موضوع أك ال موضوع للوحة من خط كلو ككتلة كفراغ كضوء كظل كملمس للسطح ، للتعب

يهتم دبسطح اللوحة ك يعمد إٔب إبراز أشكاؿ غريبة عن طريق  Kandineskyفنجد أف الفناف كاندنيسكي "  ( ّّ

 (. ُِٖت ، .سآب  د)  " صف الشاعرم للرؤل اعبمالية اإلحساس العميق بالو

  م أك غَت التشخيصي كيعتمد ذلك على القدرة التعبَتية ُب الصياغة باستخداـ األسلوب التشخيص" كما يأٌب التعبَت

التشكيلية الناذبة عن التعبَت باألشكاؿ اللونية اجملردة ، سواء كاف التعبَت عن موضوعات ذات طابع بصرم أك عن 

 . Willem de Kooningمثل أعماؿ الفناف كيلياـ دم كونج " اؿ ؾبردة ليس ؽبا الطابع البصرم أشك

 كما ىو ( الرسم اإليبائي ) د أيضا من ظبات التجريدية التعبَتية انتهاج بعض فنانيها لطريقة الرسم اؼبتحرؾ أك كنج ،

 .كسكبو لؤللواف ُب حرية كطبلقة  ُب ربريكو للفرشاة Jackson Pollockأسلوب الفناف جاكسوف بولوؾ 

 مارؾ ركثكو   نية اليت سبؤل مساحة اللوحة مثل الفناف كمنهم من اتسمت أعمالو بالتجريد اػبالص كاؽبدكء ُب البقع اللو

Mark Rothko . 

  كٓب تقتصر ظبات االذباه التجريدم التعبَتم على اللوف ك األشكاؿ ، فقد انتهج بعض فنانيها لنهج الكتابة كالعبلقات

الكتابة )      اسمأعتنق أسلوبا أطلق عليو " عندما   Mark Tobyالرمزية اؼبعقدة كما فعل الفناف مارؾ تويب 

 (. ٔٓت .ظبيث د) " كىو عبارة عن سربلة سطح اللوحة بشبكة معقدة من العبلمات ( البيضاء 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس
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وير السعودي في المملكة العربية السعوديةالتص  

(: وحضاريا  جفرافيا ، تاريخيا ،) ة السعودية أىمية المملكة العربي: أوال
 

 : جغرافيــــة لمحة (1

: الموقع الجغرافي .أ 

)           تقع اؼبملكة العربية السعودية ُب اعبنوب الغريب لقارة آسيا ، حيث تغطي اعبزء األعظم من شبو اعبزيرة العربية"     

كيلو مًت مربع كىيأ ؽبا ىذا اؼبوقع اؼبتميز أف تكوف ذات صلو باغبضارات القديبة اليت تكونت ُب شرؽ اؼبتوسط ( َََ.َََ.ِ

دىا من الشماؿ كالشماؿ الشرقي اؼبملكة األردنية اؽبامشية كدكلة الكويت كاعبمهورية العراقية ، كمن اعبنوب اعبمهورية ، كيح

اليمنية ، كمن الشرؽ اػبليج العريب كدكلة الكويت كفبلكة البحرين كدكلة قطر كدكلة اإلمارات العربية اؼبتحدة كسلطة عماف ، كمن 

 (. ََِٕزارة الثقافة كاإلعبلـ ، ك)  "الغرب البحر األضبر 

: تضاريس المملكة . ب 

 ، تليها ، كبو الشرؽ، سبلسل(سهوؿ هتامة)من سهوؿ ضيقة على ساحل البحر األضبر  اؼبملكة تتألفكمن الناحية الطبيعية     

صحراء ) أكربىا ُب الوسط صحار  ، ٍب ُب اؼبنطقة الغربية منها ( جباؿ السركات) أشهرىا سلسلة  جبلية سبتد على طوؿ الببلد

أما ُب الشرؽ، كعلى طوؿ ساحل اػبليج العريب، .  (كهضبة قبد )  كىضاب رملية ،كالربع اػبإب ُب اعبنوب ُب الشماؿ( النفوذ 

. ساحلية كاسعة فتمتد سهوؿ

: السكان والمساحة . جـ 

، فهي ( ِمليوف كمِ,ِ َٓ) مساحتها ، كذلك بالقياس إٔب( مة نس َََ.ّٕٓ.ِْ)عرفت اؼبملكة بقلة عدد سكاهنا     

شبو قارة كاسعة ، ظلت ذبمعات السكاف هبا تتخذ تشكيبلت مرتبطة بظركفها الصحراكية كمواردىا اؼبائية كإمكانياهتا االقتصادية 

 .احملدكدة 

 

: مناخ المملكة . د 
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اعبوم اؼبدارم، كعمومان فإف اؼبملكة  ؼبرتفعىبتلف مناخ اؼبملكة من منطقة ألخرل الختبلؼ تضاريسها كىي تقع ربت تأثَت ا    

ا كبصفة عامة ، كأهنا أقل تباينا فالثابت أف اغبرارة ُب اؼبملكة عالية دائم"  ،  شتوية مناخها قارم حار صيفان بارد شتاء كأمطارىا

تراكح متوسطها العاـ بُت مناطقها ، كخبلؿ شهور الصيف فإف درجات اغبرارة تكوف مرتفعة ُب صبيع مناطق اؼبملكة ، حيث م

أما الرطوبة النسبية ،  (. ٔٗ،  ُٖٕٗ رجب) " خاصة ُب الصيف بوضوح ُب اؼبنطقة اعبنوبية الغربية اليت تتميز بارتفاعها  50ٍ_ 40ٍبُت 

.  كتقل كلما اذبهنا إٔب الداخل فًتتفع على السواحل كاؼبرتفعات الغربية ُب معظم أياـ السنة

باشر ُب أعماؿ فنانيها السعوديُت ، حيث آب غَتؽبا تأثَتىا اؼبباشر كاعبغرافية للمملكة كتنوع تضاريسها على ىذا فإف الطبيعة     

 تأثر كل فناف بالبيئة اليت ربيط بو كارتباطو دبكاف نشأتو ك مبوه ، كتأثَت مناخ اؼبنطقة الشمالية الذم يبتاز بالبيئة الصحراكية ك ُب

ُب  راؼبنطقة الغربية كالشرقية الساحلية اليت يكوف البحر لو دكعن الطبيعة اػبضراء ، اختبلفا لربكدة كاؼبنطقة اعبنوبية الذم يبتاز با

. كىذا ما سيتم التطرؽ لو ُب منابع الرؤية كاالستلهاـ لدل الفناف فيما بعد ،  تأثر بعض الفنانُت بو ك دبكنوزاتو البحرية

 

 
 

 

 

:  حضارية ريخيــةتا لمحة( 2

(  75) اٌْىً 

فو٠طخ اٌٍّّىخ اٌعوث١خ 

اٌَعٛك٠خ 
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،  سبلـكمل مظاىره ثبلثة قركف قبل ظهور اإلأحر الذم اعبزيرة العربية موطنا للعديد من اغبضارات كاؼبمالك قبل عصر التصٌ تعد     

ٕب كباء الببلد اليت تبلغ مساحتها حواأرض اؼبملكة العربية السعودية على اآلالؼ من اآلثار القديبة، منتشرة ُب صبيع أربتوم حيث 

كببلد مدين ُب الشماؿ كُب قبراف ُب  ذكمنها بقايا من العصر اغبجرم منذ طبسة آالؼ عاـ، ُب صحراء النفو. ألف ميل مربع ََٗ

، كقبد أف ىذه اآلثار موزعة ُب صبيع  سوار ُب مشاؿ اػبليج كعند الفاك على حدكد الربع اػبإبكبقايا مدينة ثاج ذات األ ،اعبنوب

. باؼبنطقة اعبنوبية  الشمالية مركرا باؼبنطقة الوسطى انتهاءن باؼبنطقة  مناطق اؼبملكة بدءا

 

ففي عهد آؿ سعود كعرب اغبضارات كالتاريخ العريق " لقد  شهدت أرض اعبزيرة العربية الكثَت من األحداث كاؼبراحل التارىبية     

اغبركة التشكيلية عرب ىذا اؼبناخ الرحب الذم كفرتو اغبكومة الذم ضبل ُب طياتو أنواعا من الثقافات الركحية كاألدبية كالفنية نبعت 

ُب إطار الدين اإلسبلمي اغبنيف كالشريعة اإلسبلمية السمحة ضمن مقومات أساسية ساعدت على نشوء كتطور الفن التشكيلي 

. (  ٓٔت ، .سلماف د) " ُب اؼبملكة 

 

، أف شرؽ اعبزيرة كما ربتويو من آثار أسم إسهامات فعالة ُب قياـ  قد دلت اآلثار اؼبوجودة ُب اؼبنطقة الشرقية للمملكةك"    

 (. ُٕ،  ََِّاغبريب  )  "(عراؽ اؿ جنوب)  إحدل اغبضارات األكٔب لئلنساف ، تلك اليت ازدىرت ُب ببلد ما بُت الرافدين

ر اؼبؤرخُت كعلماء اآلثار كاىتمامهم كما لفتت آثار أخرل منتشرة ُب شبو اعبزيرة العربية أنظا" . العبيد -كاؼبشهورة حبضارة 

كاليت دلت على حضارات الدادانيُت كاللحيانيُت كاألنباط كغَتىم ،حيث اكتشفت آثار تارىبية ُب مناطق كالعبل كتيماء كالفاك ، 

 (. ُٕ،  ََِّ اغبريب )  "

 

ؿ اإلسبلـ اليت كانت تقاـ سنويا ألغراض أحد أكرب أسواؽ العرب قب( عكاظ)كُب الطائف آثار معمارية إسبلمية فيها موقع "     

إٔب غَت ذلك من اآلثار . كُب عكاظ بعض األبنية األثرية اليت تعود إٔب العصر العباسي . أدبية ، كذبارية ، كسياسية ،ك إجتماعية 

(.  ٓٔت ، .سلماف د) " كالشواىد اؼبعمارية ذات الطابع العريب اإلسبلمي اؼبميز 
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سلحة كاجملوىرات مصنوعات صغَتة اغبجم مثل اآلالت اغبادة كاأل:  نواعأٔب طبسة إثرية ُب السعودية األكتنقسم البقايا "     

ثرم عماؿ الكشف األأظهرت أك. عماؿ الفنية اؼبنقوشة على الصخر، كالرسـو اغبائطية كالكتاباتكالتماثيل، كاؼببا٘ب العمرانية كاأل

كٔب ككانت اعبماعات األ. الف عاـ مضت ََُصور ما قبل التاريخ، منذ حوإب ف اعبماعات البشرية استوطنت السعودية ُب عأ

 (. ُِٖٓ، العدد  ََُِ عثماف) "  ُب الشماؿ كالربع اػبإب ُب اعبنوب ذتعيش عند حدكد صحراء النفو

 
ؼبملكة من حضارات ، كاليت تقدـ فكرة موجزة كسريعة ؼبا ربملو ا اؼبملكة مناطق  بعض اآلثار اؼبوجودة ُب من كىذه بعضه    

. التصويرية للفناف السعودم كاليت ؽبا عبلقة مباشرة أك غَت مباشرة بالشكل اؼبرئي ُب اللوحة 

 

( : نجد واللصيـ ) المنطلة الوسطى  .أ 

صل بن اهلل بن ُب أمر ببنائو اإلماـ عبد" يعترب قصر اؼبصمك أحد أىم اؼبعآب األثرية ُب تاريخ اؼبملكة  : حصن المصمك_     

كقد أدخل ُب بنائو عناصر ، (. ت .د: السبيت ، التوبة ، الفراء ) " ىػ ُِِٖتركي ليكوف مسكنا لو كمقرا للحكم بعد توليو اغبكم عاـ 

(.  ٕٔ )شكل .معمارية حربية فبا جعلو حصنا منيعا ، كمسيطرا على مدينة الرياض كمراقبة اؼبناطق احمليطة هبا 

 

 
 

(  76) اٌْىً 

إٌّطمخ اٌٍٛطٝ _ ؽٖٓ اٌّّٖه

(  177ِٛلع إٌىزوٟٚٔ ، ) 
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تعترب الكهوؼ اعبوفية الصحراكية الواقعة مشاؿ شرؽ مدينة الرياض من أصبل ما خلفتو الطبيعة من  : الكهوف الصحراوية_    

فبا أدل إٔب إذابة الصخور على آثار ُب اؼبملكة ، حيث سبثل ىذه الكهوؼ فوىات جوفية فبلوءة باؽبواء نشأت بفعل حركة اؼبياه 

أحد الكهوؼ اليت ًب اكتشافها  يشَت إٔب(  ٖٕ، ٕٕ) ؽ داخل األرض ، كالشكل كتكوين فتحات كأنفا مدل فًتة زمنية طويلة

بالصدفة عندما كانت ؾبموعة من اؼبستكشفُت تبحث عن مصباح كشاؼ ُب إحدل الطرؽ الفرعية ، كلفت أنظارىم كجود 

. كهف األنيس  الناصع ، لذلك ظبي بكهف الطحلب ، كالكهف اآلخر طبقة من الطحلب األخضر

 
 

 
 

 

(  77)  اٌْىً 

ْ وٙٛؾ اٌٍّّىخ ، َ وٙؿ اٌطؾٍت

اٌعوث١خ اٌَعٛك٠خ 

John Pint , 2003)  )

 

(  78)  اٌْىً 

، ِٓ وٙٛؾ اٌٍّّىخ  اٌىٙؿ األ١ٌٔ

اٌعوث١خ اٌَعٛك٠خ 

John Pint , 2003)  )
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(: العال ومدائن صالح ) المنطلة الشمالية الغربية  .ب 

يوجد هبا عدد من الكهوؼ اؼبنحوتة كبتا ىندسيا بارعا مع عدد تقع العبل مشاؿ اؼبدينة اؼبنورة ُب كادم القرل ، ك : الـعال_    

كاؼبعيينية كاللحيانية كالثمودية كالنبطية ، ٍب بقايا سد كاف طولو سبعمائة كطبسُت مًتا ، ىذا باإلضافة إٔب ش الدادانية من النقو

يوضح (  "  ٕٗ)، كالشكل ( لشهَت موسى بن نصَت نسبة إٔب القائد اؼبسلم ا) آثار العبل اإلسبلمية قلعة جبل موسى بن نصَت 

.  ( ُِ، ََِّ ريب اّب)      . " ـ.ا كبو مًت كعليها كتابات باػبط اللحيا٘ب الذم يعود للقرف الثالث ؽمسلة غبيانية بالعبل يبلغ طولو

 
 

مدائن صاّب ىي إحدل اؼبدف القديبة كاؼبهجورة ُب اؼبملكة ، تقع على بعد مئات الكيلومًتات مشاؿ اؼبدينة  : مدائن صالح_   

كتعود ىذه اؼبقابر إٔب أقواـ حكموا اؼبنطقة من أنباط كركماف " ،( اغبجر ) د ذكرىا اهلل عز كجل ُب كتابو العزيز باسم اؼبنورة ، كؽ

اؼبدف ُب كتعد ثا٘ب  ،. ـ.كس خرافية تعود إٔب القرف الثا٘ب ؽيز ىذه اؼبقابر بتماثيل كصور لرؤكتتم ، (ُِ، ََِّ: اغبريب )  "كعرب 

. يوضح أحد جهات اؼبدائن(  َٖ)كالشكل األردف  اؼبوجودة حاليا ؼ( بًتا) مدينة  عدإمرباطورية النبطيُت ب

 
 
 
 
 

(  79) اٌْىً 

 ٍَِخ ٌؾ١ب١ٔخ ثبٌعال     

، 2003اٌؾوثٟ ، ١ًٍٙ ٍبٌُ ) 

21 ) 

 



 120 

 
 
 

: المنطلة الغربية  .جـ 

 ىي موطن أعظم مآثر األمتُت العربية كاإلسبلمية ، حيث كجود اغبرمُت الشريفُت( اغبجاز ) فبا الشك فيو أف اؼبنطقة الغربية     

اؼبدينة اؼبنورة كتعترب ُب اؼبدينتُت اؼبقدستُت مكة اؼبكرمة كاؼبدينة اؼبنورة ، ك تضم بُت جنباهتا العديد من األماكن التارىبية األثرية 

، كما ربوم الطائف على آثار عدة كبعض النقوش الثمودية اليت تعود إٔب الفًتة كن التارىبية اإلسبلمية اؼبهمة زاخرة باألمامنطقة 

. سبلمية اؼببكرة ، كمن ىذه اآلثار سد السملقي اإل

 
،  اسد أثرم َٕقد ًب اكتشاؼ العديد من السدكد ُب الطائف كالقرل احمليطة كاليت يبلغ عددىا أكثر من :   سد السمللي_   

، كيبتد على طوؿ كتعود إٔب القرف األكؿ اؽبجرم ، كرغم أف الفيضانات قد حطمت أغلبها فما زاؿ سد السملقي ُب حالة فبتازة 

 .السد كأحجاره الضخمة (  ُٖ) ـ ، كيظهر الشكل َُـ كعرضو ََِفبر كادم شبالة ، كيبلغ طولو 

 

 

 

 

(  80) اٌْىً 

إٌّطمخ اٌّْب١ٌخ _ ِلائٓ ٕبٌؼ 

هث١خ اٌػ

(  178ِٛلع إٌىزوٟٚٔ ، ) 
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: لمحـة دينيــة (  3  

ىا   اغبـر اؼبكي كالنبوم ُبين كذلك لوجود اغبرمُت الشريفُتكانت كمازالت اؼبملكة العربية السعودية مهد العقيدة كقبلة اؼبسلم    

،  ككما نعلم أف مكة اؼبكرمة ىي مقصد اؼبسلمُت ُب اغبج يأٌب إليها الناس من ( بببلد اغبرمُت الشريفُت ) يت ، لذلك سم

كُب مكة اؼبكرمة تزىج مواقع بذكرل فجر الدعوة منها مكاف "  ،مشارؽ األرض كمغارهبا سنويا دكف غَتىا من أرجاء الكوف 

ت ، .سلماف د)     "اًب اؼبرسلُت ، كدار األرقم ، كمنزؿ السيدة خدهبة ، كحوؿ مكة تشمخ قمم غار حراء ، كجبل النور مولد خ

ٔٓ.) 

اؼبدينة اؼبنورة من أطهر بقاع األرض حيث فيها دفن الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ كفيها قربه الشريف ُب حرمو النبوم كما تعد    

، ( أم ُب حرمو النبوم الشريف ) من رياض اعبنة  لسبلـ أنو مابُت قربه كمنربه ركضة عليو الصبلة كاالذم بشر رسولنا الكرٙب، 

ىداء اإلسبلـ رضي اهلل عنهم ، عدا عن مئات اؼبواقع اإلسبلمية كُب اؼبدينة اؼبنورة أيضا مقربة البقيع اليت دفن فيها الصحابة كش

. اػبالدة كاليت شهدت غزكات تارىبية 

باعتبارىا القبلة اليت يتجو إليها د أجريت الدراسات اؼبختلفة ؼبعرفة فضل مكة اؼبكرمة حيث توجد الكعبة اؼبشرفة ، كؽ    

  : اؼبسلموف ُب صبلهتم أك وبجوف إليها ألداء مناسك اغبج كالعمرة، كقد توصلت ىذه الدراسات ؼبا يلي

 

(  81) اٌْىً 

اٌطبئؿ _ ٍل اٌٍَّمٟ 

(  172ِٛلع إٌىزوٟٚٔ ، ) 
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 ضية مكة المكرمة ىي مركز الكرة األرضية ومركز الجاذبية األر :

ُب ؿباكلة جادة لتحديد االذباىات الدقيقة إٔب مكة اؼبكرمة من اؼبدف الرئيسية " ـ كذلك ُٕٕٗلقد أنبهر العآب ُب يناير عاـ     

ُب العآب باستخداـ اغباسوب الكمبيوتر، توصل الدكتور حسُت كماؿ الدين إٔب سبركز مكة اؼبكرمة ُب قلب دائرة سبر بأطراؼ 

أف اليابسة على سطح الكرة األرضية موزعة تقريبا حوؿ مكة اؼبكرمة توزيعا منتظما، كأف ىذه اؼبدينة اؼبقدسة  صبيع القارات، أم

لقد اكتشف العلم اغبديث  ك  .( ََِٕ بيومي ) " كىذا التوسط ينطبق على كل من العآب القدٙب كالعآب اعبديد . تعترب مركزا لليابسة

كىذا ما توصل إليو عآب أمريكي ُب علم الطوبوغرافيا ، كىو غَت " اذبية األرضية ُب العآب ، أيضا أف مكة اؼبكرمة ىي مركز اِب

مدفوع لذلك بعقيدة دينية ، فقد قاـ ُب معملو جبهد كبَت مواصبل ليلو بنهاره ،كأمامو خرائط األرض كغَتىا من آالت كأدكات ، 

كىذا يفسر لنا ظاىرة عجيبة كىي اقبذاب اإلنساف .. مكة اؼبكرمة  فإذا بو يكتشف عن غَت قصد أف مركز اعباذبية األرضية ىو

) كما ُب الشكل  (. ُْٕموقع إلكًتك٘ب ، )       " كارعها ، مساكنها ، ككل شيء هباأرضها ، جباؽبا ، ش.. فطريا إٔب مكة اؼبكرمة 

ِٖ .) 

 

كثَت من األمراض ، منها الصداع ، وبمي من السجود خالل الصالة حيث أظهرت بعض الدراسات العلمية بأن ك    

. يبر ، كالكثَت من األمراض اعبسدية كالنفسية ارىاؽ ، الزهت العضلية ، التهابات العنق ، اإلالتقلصا

الشحنات تتم عندما يكوف اإلنساف على ىيئة السجود هلل سبحانو كتعأب ، حيث تنتقل الشحنات ىذه أف عملية تفريغ ك"     

عرب األعضاء السبعة اؼبلتصقة باألرض أثناء السجود ، _ سالبة الشحنة_ اإلنساف إٔب األرض اليت تعترب  من جسم_ اؼبوجبة _ 

(.  ُْٕموقع الكًتك٘ب ، ) " ُب السجود( القبلة ) كلكي تتم عملية التفريغ للشحنات بطريقة صحيحة البد من االذباه كبو مكة اؼبكرمة 
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 :السعودي في المملكة التصوير التشكيلي 

(  82) اٌْىً  

ِىخ اٌّىوِخ ٚر١ٍٛطٙب ٌقبهٛخ 

اٌعبٌُ 
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البداية األكٔب لظهور مفهـو الفن التشكيلي كالتصوير التشكيلي كأحد ؾباالتو ؿبدكدة دبناطق معينة مثل مكة اؼبكرمة " إف         

ز قبل توحيد اؼبملكة العربية بسبب دكر اؼبدارس اػباصة اليت ظهرت ُب عهد العثمانيُت أك كقت كالية األشراؼ على منطقة اغبجا

 (.ْٗ،  ََِِ السناف) " السعودية 

 
ـ عندما تقرر تدريس مادة الًتبية الفنية ُب ُٕٓٗ/ ىػ ُّٕٕكىذه البدايات ُب الساحة التشكيلية السعودية كانت عاـ     

دأت الفنوف التشكيلية ُب مبو بطيء اؼبدارس السعودية من كزارة اؼبعارؼ ، ُب تطوير ىوايات الطلبة كقدراهتم ُب الفن ، ىكذا ب

كأغلبهم من كبدأت بوادر اغبركة التشكيلية اؼبعاصرة تظهر ُب السعودية ، كذلك من خبلؿ إنتاج ؾبموعة من الفنانُت اؽبواة ، 

يبل ، من فإعداد كتشكيل األفراد قد يأخذ كقتا طو" الوسط التعليمي سواء مدرسِّي الًتبية الفنية أك بعض الطبلب اؼبوىوبُت ، 

" أجل أف تتبلور أفكار األجياؿ اعبديدة ، كتتحرر من اؼبؤثرات األجنبية اؼبختلفة لتتبلور بوضوح معآب الشخصية الفنية السعودية 

 (. ُٖٓ_ُِٓ،  ػقُُُْغراب ) 

 
الفن من خبلؿ مادة الًتبية  كبإقامة اؼبعارض اؼبدرسية اليت ضمت نتاج الطلبة كؾبموعة الفنانُت التلقائيُت كاؽبواة الذين مارسوا    

كقبد أف أكؿ . الفنية بالتعليم العاـ ، كانت مصدرا إلبراز كظهور شروبة مبدعة تعٌرؼ اجملتمع دباىية تلك الفنوف التشكيلية 

ؿ معرض أكؿ مسابقة مدرسية كعلى إثره أك" اؼبعارض اؼبدرسية اؼبقامة ُب اؼبملكة تلك اليت أقامتها كزارة اؼبعارؼ حينما قامت بػ 

، كلكن اؼبعرض كاف على اؼبعارض التشكيلية بعد ذلك ـ فكاف ىذا اؼبعرض نواة ُٖٓٗ_  ػقُّٖٕلؤلعماؿ اؼبشاركة عاـ 

 السناف) " مستول طبلب مدارس أم ال يبثل إنتاج تشكيلي حملًتفُت بل لطبلب ىواة قد يبكن أف يصبحوا فنانُت ُب اؼبستقبل 

ََِِ  ،َٓ .) 

 
ىػ حيث شهدت اؼبملكة تطورات اقتصادية كاضحة ، ُّٖٓالجتماعية كاالقتصادية ُب الفًتة اليت ما بعد كمع التغَتات ا    

أثرت بشكل مباشر على صبيع النواحي االجتماعية كالتعليمية كالثقافية ، لذلك شهدت ىذه الفًتة اىتماما حكوميا كاضحا 

الدكلة ألكثر من شبانُت مدرسا كموظفا إٔب الدكؿ الغربية كالعربية تعاث كسبثل ىذا االىتماـ ُب اب. بتطوير قطاع الفنوف التشكيلية 

. كذلك الستكماؿ دراستهم اعبامعية كالتخصص دبجإب الفنوف التشكيلية كالًتبية الفنية 
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: كىذه مسَتة تطور اجملاؿ التعليمي للًتبية الفنية ُب اؼبملكة     

 الرياض ىػ معهد الًتبية الفنية ُب ُُّٖٓب عاـ  أنشئ .

 اؼبلك سعود ُب الرياضقسم الًتبية الفنية جبامعة ىػ ُُّٓٗب عاـ  نشئكما أ. 

  قسم للًتبية الفنية جبامعة أـ القرل دبكة اؼبكرمة  ىػ أينشئُّٔٗكُب عاـ. 

 ُب عمـو بكلية اؼبعلمُت ُب الرياض ، ٍب اؼبدينة اؼبنورة ، كبعدىا  أقساـ للًتبية الفنية بالكليات اؼبتوسطة كما أينشئت

 .مناطق اؼبملكة 

  كلية االقتصاد اؼبنزٕب قسم فنوف إسبلمية جبامعة اؼبلك عبد العزيز جبدة  نشئتىػ أي َُُْكُب عاـ. 

  للبنات  كلية االقتصاد اؼبنزٕب كالًتبية الفنية ىػ أنشئتُُْٕأما ُب عاـ. 

 
محمد السليـ ، أمثاؿ الفنية ُب ؾباؿ الًتبية  ؿرت بعض األظباء اليت بدأت مواصلة العمـ ظوىػ ُّٕٕ/  ُٕٓٗكبعد عاـ      

 عبد الرشيدعبدالحليـ محبت ، محمد أحمد الدشاش ، جميل ميرزا ، أحمد صالح شرف ، عبد الحليـ رضوي ، 

. ـ لتأىيل كوادر سعودية لتدريس مادة الًتبية الفنيةُٓٔٗ، الذين ًب ابتعاثهم صبيعا للدراسة عاـ  سلطان

 
عارض الفنية اؼبدرسية إٔب اؼبعارض التشكيلية اليت قامت جبهود شخصية كفردية ، ككانت تلك ىي البداية كانتقاال من آب    

فقد شارؾ معظم الفنانُت السعوديُت ُب معارض ؿبلية كعربية ، فاستخدموا أساليب فنية " اغبقيقية للفن التشكيلي ُب اؼبملكة ، 

عربية ، اؼبوضوعات اليت يعاعبها بعض الفنانوف السعودية ، كل حسب منطقتو ، متنوعة تلك ىي السائدة ُب أكركبا كاألقطار اؿ

كلعل أكؿ تلك البدايات كانت ُب عاـ "  ،(  ََِْـ ، ُٖٗٗ جودم ) " فكل منطقة ؽبا تقاليدىا كعاداهتا كرموزىا كأزياؤىا الشعبية 

عامة ُب شكيلي لو كللفن التشكيلي بصفة أكؿ معرض فٍت الت عبد الحليـ رضويـ عندما أقاـ الفناف ُْٔٗ/ ىػ ُّْٖ

 (.ْٖ،  ََِّ اغبريب) "  اؼبملكة
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ـ ، كمعرض للفناف ُٗٔٗ/ ىػُّٖٗعاـ  عبد الجبار اليحياكبعده تتالت اؼبعارض الشخصية ككاف من أبرزىا معرض الفناف     

معرضهما الثنائي صفية بن زقر  ك منيرة موصليـ كُب نفس العاـ أقامت الفنانتاف ُُٕٗ/ ىػ ُُّٗعاـ  ضياء عزيز ضياء

أف معرضهما الثنائي أعترب إيذانا بدخوؿ اؼبرأة لعآب الفنوف التشكيلية ُب اؼبملكة الذم أصبح يضم " جبدة ، كفبا هبدر بالذكر 

 (. ُِ،  َََِ السليماف) " الكثَتات اآلف 

 
أيضا نُت السعوديُت داخل كخارج اؼبملكة كيقاـ برنامج سنوم إلقامة معارض شخصية كصباعية للفنا" كما تنظم الرئاسة     

على األساليب الفنية معارض شخصية للفنانُت السعوديُت العرب كاألجانب إلتاحة الفرصة للفنانُت الشباب من اإلطبلع 

ية كاغبضارية مع اؼبختلفة كانطبلقا من العمل على خركج حركة الفنوف التشكيلية من احمللية إٔب العاؼبية كلتوثيق العبلقات الثقاؼ

 (. ِـ ، ُْٖٗ دليل فٍت) " الدكؿ الصديقة كلتعريف شعوب العآب بالفنوف التشكيلية السعودية كمدل ما كصلت إليو من تطور 

 
ىكذا برز دكر الفن كالفنانُت ُب اؼبملكة العربية السعودية كاالىتماـ الواضح من القطاع اغبكومي كاالجتهاد الشخصي لبعض     

كبة مستجدات الفن العاؼبي ، إلثراء الثقافة العربية كاإلسبلمية كحضارهتا أماـ تطوير اغبركة التشكيلية اؼبختلفة كموا اعبهات ُب

. العآب بفن نابع من الوطن العريب اؼبسلم باؼبملكة العربية السعودية 
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 :الجهات المساىمة في حركة الفنون التشكيلية أىـ :  ثالثا

 
ات حكومية كمؤسسات خاصة ُب تبٍت الفناف التشكيلي كرعايتو الرعاية البلزمة لسَت العملية الفنية اإلبداعية ، جو أسهمت     

ككانت الدكلة ؽبا الدكر الكبَت ُب دعم اعبهات األىلية لتنظيم معاىد كمراكز فنية متخصصة ، كتنظيم معارض فنية فردية كصباعية 

: الفنية ُب اؼبملكة ما يلي للعملية ىات الراعية داخل كخارج اؼبملكة ، كمن أىم ىذه اِب

 (.اؼبعارؼ سابقا ) تربية كالتعليم كزارة اؿ .ُ

 .الرئاسة العامة لرعاية الشباب .ِ

 .اعبمعية العربية السعودية للثقافة كالفنوف .ّ

 .اػبطوط اعبوية العربية السعودية .ْ

 .كزارة الدفاع كالطَتاف .ٓ

 .أمانات اؼبدف كأمارة منطقة الرياض .ٔ

 .الوطٍت اغبرس .ٕ

 .اؼبركز السعودم للفنوف التشكيلية .ٖ

 .بيت التشكيلُت جبدة .ٗ

 .رامكواأ .َُ

 .ارة صفية بن زقرد  .ُُ

 .السعودم  الفن النقيمؤسسة  .ُِ

 .قرية مفتاحة .ُّ

. من الدكر الراعية  كغَتىا       
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:  (المعارف سابلا ) التربية والتعليـ وزارة / 1

لفناف التشكيلي كاىتمت بالفن دبا قدمتو من مراجع كأنشطة زبدـ الفنانُت ، تعد كزارة اؼبعارؼ أكؿ مؤسسة حكومية رعت ا     

كما يعترب مركز الفنوف اعبميلة بإدارة تعليم جدة ، كالذم " كتوفَت اؼبعاىد اليت أخرجت ؾبموعة من ضبلة بكالوريوس الًتبية الفنية 

 (. َٓ،  ََِّاغبريب )     "ة الفنية اليت أنشأهتا الوزارة ىػ ، أحد مراكز الرعامُّْٗىػ كحىت عاـ ُّٖٖأنشئ ُب الفًتة من عاـ 

 
:  الرئاسة العامة لرعاية الشباب/ 2

سبثل الرئاسة العامة لرعاية الشباب القناة الرظبية األكٔب للحركة التشكيلية ُب الببلد كتقـو بدكر فعاؿ ُب رعاية الفن التشكيلي "     

الداخل هبدؼ تشجيع الفناف السعودم كحثو على االبتكار كاإلبداع ، باإلضافة إٔب من خبلؿ إقامة اؼبعارض كاؼبسابقات ُب 

اؼبسانبات ُب برامج التنشيط السياحي عن طريق إقامة معارض تشكيلية ، كما تساىم الرئاسة بشكل كبَت بنشر الفن التشكيلي 

ـ، ُٖٕٗالسناف ) " فامة اؼبعارض كاؼبسابقات أك بإ سواء للفنانُت كحاالت فرديةالسعودم ُب اػبارج ، إٔب جانب الدعم اؼبعنوم 

ُِٔ .)

 

 : الجمعية العربية السعودية للثلافة والفنون/ 3

ىػ حيث ُّّٗأصدر مرسـو ملكي لتشكيل صبعية الفنوف السعودية ، كاليت تأسست عاـ ـ  ُِٕٗ/ىػ ُُُّٗب عاـ      

كمركزىا الرئيسي دبدينة " الداعمة للحركة التشكيلية ُب اؼبملكة ،  تشكل اعبمعية العربية السعودية إحدل أىم اعبهات اغبكومية

كتقيم العديد من اؼبعارض كاؼبسابقات  كزارة الثقافة كاإلعبلـؿبافظة كمنطقة ، كىي إحدل جهات  ُِالرياض ، كؽبا فركع بػ

(.  ّٕ، ََِِؾبلة العآًب ) " التشكيلية داخل اؼبملكة كبعض اؼبعارض خارجها 

 
 
 
 
 
:  الخطوط الجوية العربية السعودية/ 4
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يشارؾ فيها الفنانوف التشكيليوف السعوديوف كالعرب ( ملوف ) مسابقة سنوية " تنظم اػبطوط اعبوية العربية السعودية     

لعربية ، كجاءت فكرة ىذه اؼبسابقة بعدما شاركت اػبطوط اعبوية ا( ّٕ،  ََِِؾبلة العآًب ) " كاألجانب كاؼبقيموف ُب اؼبملكة 

ـ ، كىدؼ ملوف كاف إهباد نوع َُٗٗ / ىػ َُُْالسعودية ُب معرض عآب الطفل الذم أقيم ُب مركز جدة الدكٕب كذلك عاـ

. من التفاعل بُت الفنانُت كالنقاد كاعبمهور من خبلؿ اللقاءات كالندكات كاحملاضرات اؼبقامة أثناء اؼبسابقات 

 
 :وزارة الدفاع والطيران/ 5

رعاية الفن من خبلؿ ذبميل اؼبطارات كذلك بأعماؿ الفنانُت السعوديُت كالعرب اؼبعاصرين  ُبر كزارة الدفاع كالطَتاف يربز دك    

. الفٍت كاعبمالية اإلسبلمية ، كبذلك تضيف تلك األعماؿ الفنية إٔب البناء اؼبعمارم صباال خاصاالًتاث  أعماؽبمسبثل كالذين 

 
:  المملكة أمانات المدن وبلديات مناطق/ 6

ألمانات كبلديات اؼبدف دكر ملموس ُب نشر الفنوف التشكيلية ، كذلك من خبلؿ ما تقـو بو من تؤب اإلشراؼ " لقد كاف     

كتوجد ُب مدف اؼبملكة العديد من اجملسمات كاؼبنحوتات اعبمالية اليت نفذىا ؾبموعة من الفنانُت . على تنفيذ اجملسمات اعبمالية 

.  ( ِٔ،  َََِالسليماف ) " ب السعوديُت األجانب كالعر

 
 :الحرس الوطني / 7

كمن أىدافو ( اعبنادرية ) يتؤب اغبرس الوطٍت تنظيم مهرجانو السنوم اؼبعركؼ باسم اؼبهرجاف الوطٍت للًتاث كالثقافة "     

كقد بدا أكؿ مهرجاف . كتسجيل ؼبوركثات تراثية  األساسية تعريف اؼبواطنُت كاؼبقيمُت كالزكار من اعباليات العربية كاألجنبية بًتاثنا ،

(.  ّٕ،  ََِِؾبلة العآب ) " ـ ُٖٓٗ/ ىػ َُُْٓب عاـ ( نادرية اِب) للًتاث كالثقافة 

 
 : المركز السعودي للفنون التشكيلية/ ٖ
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مد بن عبد الرضبن ىػ كالذم أسستو األمَتة نورة بنت بدر بن محَُْٖتأسس اؼبركز السعودم للفنوف التشكيلية ُب عاـ     

كالفنانة التشكيلية مٌت عبد اهلل القصيب ، كبعد ثبلثة أعواـ من تأسيسو أقيمت دكرات للفنوف التشكيلية باؼبركز كما حصل اؼبركز 

ىػ، كبعد أربع سنوات حصلت دكرات اؼبركز على شهادات ُُِْذم اغبجة  ُِعلى إشراؼ الرئاسة العامة لرعاية الشباب ُب 

لرعاية الشباب ، كأصبح  السابق الرئيس العاـيرضبو اهلل احب السمو اؼبلكي األمَت فيصل بن فهد بن عبد العزيز معتمدة من ص

.  (ٕ،ََِٔدليل فٍت ) " اؼبركز بيتا عبميع الفنانُت التشكيلُت 

 

 : بيت التشكيلين بجدة/ 9

عإب أمُت جدة السابق الدكتور ؿبمد سعيد ىػ ، كذلك كفكرة مقًتحة من ـُُْْتأسس بيت التشكيلُت ُب غرة ؿبـر "     

،  ََِّاغبريب ) " كبدعم كتشجيع من صاحب السمو اؼبلكي األمَت فيصل بن فهد رضبو اهلل ( الرئيس الفخرم للبيت ) فارسي 

أصبح إقامة كرشات عمل فنية باستمرار كذلك لتنمية القدرات كاػبربات لدل الفنانُت ، كما " كمن أىم أىداؼ البيت ، ( ٖٓ

(.  ىػ ُِِْدليل فٍت ، " ) البيت مرجعية باألمور التشكيلية كمركزا ثقافيا فنيا على اؼبستول احمللي كاػبارجي 

   
:  أرامكو / 10

أما شركة أرامكو للنفط ُب اؼبنطقة الشرقية فإف دعمها متواصل من خبلؿ إقامة اؼبعارض التشكيلية للسعوديُت كاألجانب "      

(.  ُٓٔـ ، ُٖٕٗالسناف ) " عم الفناف السعودم ، كما تقيم الشركة مسابقة سنوية لرسـو األطفاؿ لنقل اػبربة كد

 
:  دارة صفية بن زقر/ 11

يشكل مبٌت دارة صفية بن زقر لصاحبتو الفنانة التشكيلية صفية بن زقر متحفا دائما لؤلعماؿ الفنية اػباصة بالفنانة كالطلبة     

فنية هبا ، حيث يعد اؼببٌت ربفة معمارية ، كما أنو وبوم العديد من اؼبقتنيات الًتاثية ُب اؼبملكة ، كهبا الذين يتلقوف الدكرات اؿ

     .بالفن كالفنانُت لتمد الدارسُت كالباحثُت باؼبعلومات كاؼبراجع اؼبفيدة  تيعٌتمكتبة أدبية فنية 

:  عوديسال مؤسسة الفن النلي/ 12
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ف على يد صاحبة السمو األمَتة أضواء بنت يزيد آؿ سعود جبهد خاص منها ، كذلك لنشر الف مؤسسة الفن النقي أنشئت     

ؼبهمة لدفع مسَتة الفن التشكيلي ، حيث أف رتقاء دبستول اؼبواىب الفنية ، كتقدٙب اػبدمات االسامي كتسهيل الوصوؿ إليو كاال

. من مهاـ اؼبؤسسة تثقيف الفناف كإثراء النشاط الثقاُب لو 

 
                    : قرية المفتاحة/ 13

ىػ ، كتتكوف القرية َُُْ/ِ/ِّأفتتح صاحب السمو اؼبلكي األمَت خالد الفيصل أمَت منطقة عسَت ، قرية اؼبفتاحة ُب "      

لعديد كتضم القرية ا. من اثٍت عشر جناحا ، يتكوف كل جناح من مرسم ؾبهز باإلضافة إٔب ملحقاتو من غرؼ للنـو كاؼبعيشة 

من األماكن اػبدمية األخرل ، كصاالت العرض ، كاؼبكتبة ، كاألسواؽ الشعبية ، كتستقطب القرية العديد من الفنا٘ب احملليُت 

اغبريب )     "كتنظم من خبلؽبا العديد من الدكرات كاؼبعارض اؼبختلفة . لزيارهتا كاإلقامة هبا ، كذلك من خبلؿ مواسم الصيف 

ََِّ  ،ٖٓ ). 
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: تصنيف مراحل التصوير في المملكة  : ثالثا

 
نستطيع تصنيف مراحل التصوير ُب اؼبملكة العربية السعودية تبعا لظهور الفناف التشكيلي على الساحة الفنية ، كمن خبلؿ     

ين كما صنفها بركز عركضهم كمشاركاهتم سواء الفردية أك اعبماعية ، كعلى ىذا يتم تصنيف كل مرحلة على حسب جيل الفناف

: عبد الرضبن السليماف إٔب أربعة أجياؿ متتالية كىي 

 :الجيل األول  .ُ

فالتصوير دبفهومو اغبديث ظهر ُب اؼبملكة منذ الستينيات اؼبيبلدية ، جبهود فردية ، كإمكانيات .. "  جيل الستينيات     

ٍب الرئاسة العامة لرعاية الشباب ، كنشأ فيها الركاد متواضعة ، تولت االىتماـ بو مؤسسات حكومية ، سبثلت ُب كزارة اؼبعارؼ 

كيبدأ اعبيل األكؿ بالفناف عبد اغبليم رضوم الذم أقاـ أكؿ " ،  (ُِ،  ََِّ اغبريب) " األكائل للتصوير كالفن التشكيلي ُب اؼبملكة 

لكة كإهنائو دراستو األكاديبية ُب ـ بعد عودتو إٔب اؼبمُُْٔٗب اؼبملكة ، كذلك خبلؿ العاـ ( الشخصية ) اؼبعارض الفردية 

 (. ِٕ، َََِ السليماف)   "إيطاليا

عبد الرشيد سلطاف ، عبد العزيز اغبماد ، ؿبمد موسى السليم ، صبيل مرزا ، أضبد الدشاش ، : اعبيل األكؿ  كمن أبرز فنا٘ب    

. ؿبمد عبد اغبميد ؿببت ، صفية بن زقر ، منَتة موصلي 

عندما أقاـ معرضو األكؿ ُب " النقد كالسخرية من اؼبتلقي ، مثل ما حدث للفناف عبد اغبليم رضوم  لقي ىذا اعبيل كلقد    

لكنو ..ـ كأنو ٓب وبضره سول شخصاف ، ٍب إٔب معرض الفناف عبد العزيز اغبماد األكؿ ُب الدماـ كٓب وبضره أحد ُْٔٗجدة 

، ىكذا ذباكز جيل الستينيات الصعوبات ( ِٕ، َََِالسليماف ) "  يصر على اؼبواصلة فيقيم ثبلثة معارض الحقة ُب أقل من عامُت

 .كاؼبتابعة  كالعقبات اليت كاجهت الفن ُب بداية حياتو بالتحدم
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 :الجيل الثاني  .2

 يعد ىذا اعبيل جيبل وبوم ؾبموعة كبَتة من الفنانُت الذين ظهركا فيو مع االختبلؼ ُب اؼبراحل العمرية : جيل السبعينات     

من أىم ما أدل إٔب بركز فن ىذا اعبيل اؼبشاركات الفردية أك أف بينهم ، لقد تأثر ىذا اعبيل جبيل الستينيات تأثرا كاضحا ، كقبد 

تلك اليت تقيمها الرئاسة العامة لرعاية الشباب أك اعبمعية العربية السعودية  السيمااعبماعية ُب اؼبعارض احمللية أك العاؼبية ، ك

. فنوف للثقافة كاؿ

سعد العبيد كؿبمد الرصيص كؿبمد اؼبنيف كطو الصباف كبكر : " اللذين أثركا اغبركة التشكيلية ىذا اعبيل  كمن أبرز فنا٘ب    

شيخوف كظبَت الدىاـ كعلي الرزيزاء كيوسف العمود كنبيل قبدم كعلي الصفار كبدرية الناصر كعبد اغبميد البقشي كفؤاد مغربل 

 .( ّٕ، َََِ السليماف) " يرىم كضبزة باجودة كغ

 :الجيل الثالث  .3

فظهر ربوؿ ُب موضوعاهتا كأشكاؽبا ، " ٓب تبق اللوحة التصويرية بعد اعبيل الثا٘ب على الوضع الذم عليو :  جيل الثمانينات     

م حدث ُب هناية نتيجة لتغَتات عدة شهدىا اجملتمع السعودم ، كاف من أبرزىا التنامي االقتصادم الكبَت كالسريع الذ

السبعينات كبداية الثمانينات اؼبيبلدية ، كالذم أثر بشكل مباشر على نواح اجتماعية عديدة ، كأنسحب ذلك التأثَت على الفرد 

. (  ُّ، َََِ اغبريب) " كعلى الفناف السعودم 

كر كخالد العويس كخالد األمَت كمنَت تركي ؿبمد الدكسرم كعبد العزيز عاش: " كمن أبرز األظباء اليت ظهرت ُب ىذا اعبيل     

عطيوم  ؿاغبجي كسليماف اغبلوة كعبد العزيز الناجم كوبيي شريفي كعبد العظيم الضامن كنواؿ مصلي كفوزية عبد اللطيف كاعتدا

 (. ّٕ، َََِالسليماف ) " كمٌت القصيب كغَتىم 

 :الجيل الرابع  .4

ة ك مواكبة ؼبتغَتات العصر كالتكنولوجيا اغبديثة ، حيث جاء مستفيدا فبن جاء اعبيل الرابع أكثر طبلؽ:  جيل التسعينيات     

كمن أبرز ىؤالء الفنانُت على . سبقو مع تأكيد الشخصية الفنية بشكل مستقل كأصالة اؽبوية احمللية من خبلؿ األعماؿ اؼبقدمة 

 كغَتىم ...فهد خليف زماف ؿبمد جاسم ، باسم الشرقي ، هنار مرزكؽ ، .. سبيل اؼبثاؿ 
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الفصل السادس 

: المؤثرات والمنطللات اإلبداعية التي استلهـ منها الفنان السعودي الليـ الفنية التجريدية :  أوال
  

لقد عكس الفناف السعودم شخصيتو الفنية من خبلؿ ما قدمو ُب اجملاالت اؼبختلفة من ميادين العمارة كالتصوير كالنحت     

كـبتلف اجملاالت التشكيلية كالعملية األخرل ، كأثبت كجوده كذاتيتو اػباصة اؼبمتزجة دبيوؿ عصره كالزخرفة كالفنوف التطبيقية 

. كطبيعة بيئتو الفنية دبواردىا 

ا ذلك الفناف ، كمع اختبلؼ مصادر استلهاـ الفناف التجريدم السعودم قيمو الفنية فبا أدل إٔب اختبلؼ اؼبواضيع اليت تناكلو    

تأثر باؼبواضيع الشعبية اليت يعاعبها الفناف السعودم كل حسب منطقتو ، فكل منطقة ؽبا تقاليدىا كعاداهتا  فمن الفنانُت من

إف تغَت الرؤية البصرية كإدراؾ الفناف ، كاختبلؼ اؼبنتج الفٍت من فًتة إمبا ينبع من " كقبد . كرموزىا كأزياؤىا الشعبية اػباصة هبا 

  (. ُٓـ ، ُُٖٗ اغبسيٍت )" لعصر الذم يعيش فيو الفناف تأثر الثقافة السائدة ك فلسفة ا

كٓب يكن تأثر اإلنساف السعودم هبذا التاريخ سطحيا ، بل تأثر بتقاليد الشعوب اليت سكنت اعبزيرة العربية ٍب بالدين     

. اإلسبلمي كاغبضارة اليت انبثقت منو كالًتاث الثقاُب 

 
بعدما ٌب فرضت فرضا على الفنانُت العرب كمنهم السعوديوف أثناء دراستهم ُب اػبارج ، كعلى الرغم من اؼبؤثرات الغربية اؿ    

أتيحت ؽبم الفرص للسفر ُب بعثات خارجية إٔب الكثَت من الببلد األكربية ، إال أف حرص بعضهم على االحتفاظ بالشخصية 

رؽ أعمالو الفنية ، كىذا ما يبيز الفناف اؼبسلم العريب السعودم الفنية كاألسلوب الشعيب الًتاثي للمملكة كالبيئة اليت نشأ فيها ٓب يفا

األصيل حيث سبسكو دبفرداتو الًتاثية كعركبتو كإسبلميتو ُب ركح العمل الفٍت ، كلكن دبا يوافق متطلبات كمستجدات العصر ، 

سعودم ، كستعرض الدارسة ُب البحث حبيث يعكس ثقافة أمتنا كببلد اغبرمُت ُب صبيع أكباء العآب من خبلؿ الفن التشكيلي اؿ

. كاليت أثرت على أعمالو التصويريةاغبإب أىم مصادر االستلهاـ لدل الفناف التجريدم السعودم 

 

  :  نذكر اآلتيومن أىـ مصادر االستلهام لدى الفنان السعودي التجريدي ىي   
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 : البيئة الجغرافية .1

ؿ تعد من أىم اؼبثَتات اؼبلهمة للفناف ُب إنتاجو الفٍت كىي حبكم جغرافيتها كمناخها فبا الشك فيو أف البيئة دبفهومها الشاـ"      

إف الفن "    كما ( .  ُ، َََِضباد  )"تًتؾ أثرا فعاال على مبلمح ىذا اإلنتاج الفٍت كذلك تًتؾ أثرا على الفكر الذم يصنع الفن 

 ٓب يكن فبكنا لنا رؤيتها لوال أف الفن قد أظهرىا لنا فأدركنا صباؽبا يلعب دكرا ىاما ُب رؤيتنا لبيئتنا كالطبيعة من حولنا كاليت

 (. َُُـ ، ُُٖٗ اغبسيٍت) " ككجودىا 

 
اؼبملكة ُب األعماؿ التصويرية التشكيلية حيث تناكؿ اؼبصوركف الطبيعة أك اؼبناظر  عبغرافيةكقد كاف ىناؾ تأثَت ملموس "     

ؼ مناطق اؼبملكة أك عناصرىا ُب تكوينات حديثة مثل السواحل ُب اؼبنطقتُت من ـبتل Landscapeالطبيعية السعودية 

)      .. "اغبديثة ُب العمارة الشرقية ك الغربية ، الصحراء ، اؼبزارع ، اعبباؿ كاؼبنحدرات كالغابات ُب عسَت ، النهضة العمرانية 

. ( َِ، ُِْٖالسناف 

إْب ، دبا يشكل تنوعا ُب مناخها ُب ـبتلف .. حبار كأكدية كصحارم رملية كبتنوع تضاريس اؼبملكة بُت سهوؿ كجباؿ ك      

قبد أف ىذا التنوع للبيئة اعبغرافية ُب اؼبملكة نتج عنو تنوع ُب اؼبصورات التجريدية لدل الفناف السعودم ، مناطق اؼبملكة ، 

كىناؾ أعماؿ مستوحاة من علي الصفار ، فظهرت أعماؿ ذبريدية مستوحاة من اؼبناطق الساحلية كالبحر كصيادين كأعماؿ 

من بيئتو ، كغَته من الفنانُت التجريديُت الذين سبيزكا بوصفهم للبيئة من حمزة باجودة األحياء القديبة مثل ما يصورىا الفناف 

. خبلؿ أعماؽبم التشكيلية 

 
كثَت من أدبائنا كشعرائنا القصص كالشعر ، تلهم منها كاليت اس، كلو نظرنا إٔب البيئة الصحراكية اليت تسود اعبزيرة العربية         

الذم يبتزج دبا ربملو الصحراء من معاف كخياؿ ، كُب ؾباؿ التصوير أيضا ظهرت الصحراء ُب العديد من األعماؿ التجريدية اليت 

 إحدل حيث ذكر ُب_ اهلل  رضبو_  محمد السليـتناكؽبا الفناف السعودم ، كمن أبرز األظباء اليت سبيزت هبذا الطابع الفناف 

كاؼبهم عندم أنٍت كصلت إٔب أسلوب تعبَتم ُب الفن التشكيلي جديد كمبتكر بعد اثنيت " .. الكتابات عن نفسو كفنو قائبل 

عشرة سنة من احملاكالت كالتجريب مستفيدا من البيئة الصحراكية ُب البناء العاـ للموضوع كمن التعبَتية كالتجريدية لعناصر 
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(  ّٖ) كالشكل . _ إنساف الصحراء_ اء طابعا ألعماؿىكذا كانت الصحر(  ِْـ ، ََِْ الزيد ) .." ع ُب الفنوف العربية اؼبوضو

. يوصف مدل تأثره بالبيئة الصحراكية

     
نانو منطقة عسَت لقد كاف لطبيعة البيئة اليت عاش فيها ؼ" انتقاال من البيئة الصحراكية إٔب البيئة السهلية اعبنوبية للمملكة فػ   

أثرىا الواضح ُب تشكيل نظرهتم التأملية كمبو ملكاهتم اإلبداعية ُب شىت ؾباالت الفنوف كاألدب كلقد مبت مع مبوىم تلك الرؤل 

البصرية اليت عمقت رؤيتهم للكوف ظاىره كباطنو ، كلشغف ىذا الفناف للتثقيف كالتعرؼ على كل ما ىو جديد كمبتكر ُب 

) " مة كالتشكيلية على كجو اػبصوص قد ارتقى ذلك بإبداع ىذا الفناف كجعلو يتوازل مع تلك الفنوف العاؼبية ؾباالت الفنوف عا

اؼبتأثر دكما  عبد اهلل حماسكىناؾ أظباء كثَتة تأثرت بالبيئة اعبنوبية ُب أعماؽبا التجريدية مثل الفناف العسَتم (.   ٗٔ، ََِْ العبد

قدـ ضباس أسلوبا جديدا ُب تناكؿ البيئة كاؼبوضوع االجتماعي ، على شكل مغاير "     دبنطقة عسَت لنشأتو فيها ، حيث

لؤلعماؿ التشكيلية السعودية ، كىذا يدؿ على الوعي كاالستيعاب العإب ، حيث يقدـ ضباس بيئتو كمضمونو االجتماعي بأسلوبو 

. كغَته من الفنانُت التجريديُت اؼبتأثرين ببيئتهم احمللية(.  ّٔىػ ، ُِْٖالسناف ) " الذم استوحاه من االقبازات الفنية اغبديثة 

 
 

 

:  التراث اإلسالمي .2

(  83) اٌْىً 

رى٠ٛٓ " ِؾّل ٍِٛٝ ا١ٌٍَُ 

" ٕؾواٚٞ 

(  114، 2008اٌي٠ل ) 
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للمجتمع السعودم مبلؿبو كظباتو "  ُب تشكيل شخصية ك فلسفة الفن اإلسبلمي، العقيدة اإلسبلمية احملور الرئيسلقد مثلت     

الفناف السعودم مرتبطة هبذا  ئاتسانية ؽبذا اجملتمع ، كجاءت عطااث اإلسبلمي كالقيم اإلفاػباصة اليت يستمدىا من ركح الًت

الًتاث معربة عنو كمتبلقية مع آمالو كاذباىاتو ُب بناء الشخصية االجتماعية اليت تعتز هبذا لًتاث كقد عربت اذباىات الفنانُت 

  (. ْٔـ ، ُْٖٗاف  سلم) " كأساليبهم اؼبعاصرة عن تفاعلهم مع ىذه اؼبعطيات 

 
كذلك لوجود الفناف السعودم ُب ؿبيط ، لرؤية الفناف اؼبسلم عموما كالسعودم على كجو اػبصوص  ان فلقد كاف مصدرا ثرم  

الواضح ُب أعماؿ  األثر ىا ك معايشة سكاهنا ، كؼبا ؼبواسم العبادة كاغبج مناؼبملكة كببلد اغبرمُت الشريفُت ، كنشأتو على أرض

اؼبملكة ، كاليت يصفوف فيها مظاىر اغبج كزضبة اغبجيج كالطواؼ حوؿ الكعبة ، كغَتىا من اؼبواضيع اليت ذبسد  ف فنا٘بالعديد ـ

يصف اؼبساجد كالقبة اإلسبلمية من خبلؿ  عبد اهلل حماسللفناف  عمبل ذبريديا(  ْٖ) كقبد ُب الشكل . الركح اإلسبلمية 

. كاؼبأمومُت أثناء الصبلة  ككما يصف مشهد اإلماـاألىلة كاؼبآذف ، 

بتصوير الًتاث اإلسبلمي بتجريدات تعبَتية ىندسية سبيز هبا الفناف من فهد خليف الغامدي قاـ الفناف (  ٖٓ) كُب الشكل   

سبلـ خبلؿ ما قدمو من فن كثيف اقتبسو من البيئة احمللية لببلد اغبرمُت كتأثره الواضح دبكة اؼبكرمة كالكعبة اؼبشرفة كمظاىر اإل

. السائدة 

    

كٓب يقف الفناف التجريدم عند ىذا اغبد بل أخذ ىذه اؼبواضيع اليت زبدـ العقيدة اإلسبلمية كأخرجها ُب إطار ذبريدم كفكر  

مبتكر ، حينما جرد عناصر من الًتاث اإلسبلمي ذبريدا ىندسيا كتعبَتيا مع االستفادة من معطياتو اؼبختلفة كمفردات البيئة 

إْب ، كاستفاد من أشكاؿ األىلة كاآليات الكريبة اليت تزين جدراف .. من زخارؼ كنقوش إسبلمية على العمارة كالقباب  اإلسبلمية

. اؼبساجد 
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  الحروفيات والخط العربي  :

(  84) اٌْىً 

، إوو٠ٍه  2003عجل هللا ؽّبً ، 

ٍُ 122×  122لّبُ ،  عٍٝ

اٌغّع١خ اٌعوث١خ اٌَعٛك٠خ ٌٍضمبـخ ) 

( ٘ـ 1424ٚاٌفْٕٛ ، 

 

(  85) اٌْىً 

٠ٍه عٍٝ ـٙل ف١ٍؿ اٌؽبِلٞ ، أوو

" هٚؽب١ٔبد"لّبُ ،

ٍُ ، َِزْفٝ 150×100،

ِغّٛعخ . ) اٌزقٖٖٟ ، علح 

(. فبٕخ 
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العربية اإلسبلمية ىو اػبط العريب ، كقد كاف اػبليفة اؼبأموف يفاخر خبطاطيو اؼببدعُت الكل يعلم بأف سيد الفنوف ُب اغبضارة "     

هبب أف ال نغفل عنها ، عدا أف اللغة العربية (  ٕٗ، ََِّ اغبمش ) " ُب ىذا اؼبيداف ، إذف للحرؼ العريب كعبماليتو جذكر مهمة 

  .ىي لغة ىذه األمة كىي اللغة اليت نزؿ هبا القرآف الكرٙب 

 

كقد تعارؼ الفنانوف . منذ أكائل طبسينات القرف العشرين برزت ُب اغبركة التشكيلية العربية ظاىرة استلهاـ اػبط العريب " فػ     

كالنقاد على تسمية اللوحة احملتوية على حركؼ عربية ، باللوحة اغبركفية أك اػبطية أك الكتابية ، كىي تلك اللوحة اليت ذبمع بُت 

أحتل " ىكذا   (. َُِ،  ُٓٗٗعطواف ) " لية للخط العريب ، كقيم التشكيل اغبديث ، منبثقة من تيار اؼبدرسة التجريدية القيم اعبما

اغبرؼ العريب مكانة فبتازة بُت اؼبوضوعات الفنية ، كصار مظهره البديع يبهر األنظار ؼبا فيو من تناسق كتكرار كاتزاف ُب التمثيل ، 

صر زخرُب ُب الكثَت من اجملاالت اإلبداعية قديبا كحديثا ، كأصبح جزاءا ال ينفصم عن اؼبنظومة الثقافية كؽبذا شاع استخدامو كعن

.  (  ٖٓ،  ََِّ عبد اللطيف ) " العربية كاإلسبلمية 

    

تنوع " ، كلكن لقد تناكؿ العديد من الفنانُت ُب الببلد العربية عامة كُب اؼبملكة خاصة اغبرؼ العريب ُب أعماؽبم التشكيلية  

، (  ْٖ،  َََِ السليماف ) " تناكؿ الفنانُت بُت مباشره كعبارة مقركءة أك مقاطع أك ضمن صياغة تستفيد من معطياتو اعبمالية 

يبيلوف كبو ذبريد اغبرؼ ، كاستخدامو كعنصر شكلي أكثر من  يات الفنانُت السعوديُت أهنم بدؤكاكمن اؼببلحظ ُب حركؼ

اؼبنطقة الغربية الذين كانت صيغة اغبرؼ أساسا ُب أعماؽبم كربويره بطريقة ذبريدية ىو   ، كمن أشهر فنا٘بامو كعنصر أديباستخد

يوضح أحد أعماؿ الفناف اليت رٌكض فيها اغبرؼ العريب ُب ذبريدية (  ٖٔ) ، كالشكل  اؼبلقب بػ  أبو ىريس فائز الحارثي الفناف 

لشرقي الطالع بإحساس اللوحة الفنية اؼبعربة عن عآب الفناف ُب تراكيب طبقات لونية مستمدة كجودىا من ثقافة البساط الشعيب ا

. متموجة انفعالية غبركة األحرؼ 

كبطريقتو اؼبتميزة ُب ربوير اغبركؼ كالتعامل مع اغبرؼ بشكل ذبريدم ،  الذم عيرؼمحمد الرباط كأيضا قبد إبداعات الفناف    

(.  ٕٖ) شكل . كربريكها ُب العمل إلعطاء إوباء فبيز  شاةكما نرل ُب طريقة استخدامو للفر
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:   التراث الشعبي .3

(  86) اٌْىً 

ؽوٚـ١بد _  ـبئي اٌؾبهصٟ

(  140ِٛلع اٌىزوٟٚٔ ، ) 

 

 

(  87) اٌْىً 

ِؾّل اٌوثبٛ 

اٌغّع١خ اٌعوث١خ ٌٍضمبـخ ٚاٌفْٕٛ )

( ٘ـ 1426، 
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يعد الًتاث دبا وبملو من عادات كتقاليد كقيم كثقافات ىو ركح اغباضر اليت تستمد منو األمة أصالتها ، كإف اغبرص على     

ىو أساس لكل حضارة نامية كلكنها ال تتقدـ إذا اكتفت باغبفاظ على اؼباضي ، كإمبا يبكنها التقدـ إذا " ألمة الشعيب تراث ا

سبكنت من اؼبوائمة بُت اغبفاظ على الًتاث ُب أصالتو كانتهاج الوسائل كطرؽ السبل اغبضارية اليت تتوافق مع احتياجات 

 .( ُـ ، ََِِالفدا ) " كمتطلبات اجملتمع التنموية 

 
بطبيعتو أم  تعد الفنوف الشعبية الفطرية فنونا يبارسها اغبرفيوف كالبسطاء الذين توارثوىا عن أجدادىم ، كالفناف الشعيب ىو فنافه    

يب أك أم نوع من التعليم األكاديبي ، كلكنو يبتلك البساطة كاػبصوبة كعنفواف اؼبوىبة كبراءة العطاء دكف تقليد أك تغر أنو ٓب يتلقى 

. اؼبتعايش مع ؿبيطو اؼبعاصر ألكثر من جيل عمره ( ابن البلد ) تأثر دبنهجية الغَت ، كىو ذلك الفناف 

بأهنا من الفنوف اليت تتسم بالبساطة كالفطرية ، كعدـ التقيد بالنظريات "  ( ُٔـ ، ُُٖٗ) كيقوؿ الشاؿ عن الفنوف الشعبية      

" . فيها باإلضافة إٔب قوة األلواف كاستغبلؿ خامات البيئة باقتدار كابتكار  كالقواعد الوضعية للفن ، كالرمز ىاـ

كحينما نتكلم عن الفن الشعيب أك الفن التقليدم ال نقصد الفن البدائي الذم يرجع إٔب عصور ما قبل التاريخ ، فليس من "     

فنوف الشعبية على اختبلؼ تصنيفاهتا كاليت تنطلق من العدؿ أف تكوف فنوننا الشعبية اؼبعاصرة ىي فنوف بدائية ، إمبا نقصد اؿ

كتعترب التجارب التشكيلية الفطرية العربية باعتبارىا أحد مكونات اؼبشهد . (  َُٔ، َُِْالشهرا٘ب )  "عاداتنا كتقاليدنا كموركثاتنا 

ُب صبهور الفن كاؼبتلقي كمصادر إؽباـ العديد التشكيلي العريب ، ؼبا قدمو الفنانوف من ذاكرة بصرية شعبية كتراثية حية ذبد أثرا ؽبا 

منطقة عسَت تتميز دبفردات مستحدثة وبسن رظبها كمشقها فنانوف فطريوف أمثاؿ الفنانة " من الفنانُت اغبداثيُت ، كنرل أف 

ذم هبمع بُت ، ذلك اؼبتحف اؿ ُأؼبع الًتاثي الشعيبؼبعرض رجاؿ  خطت بيديها كل اؼبفردات الزخرفية كاليت فاطمة أبو قحاص

  .(  ُىػ ، ََِْالعبد  )  " جدرانو رموزا ؼبختلف العادات كالتقاليد كالزخارؼ اليت تتسم هبا منطقة اعبنوب 

فهذه الزخارؼ اؼبشكلة على حوائط بيوت عسَت يقـو بإبداعها الرجاؿ من اػبارج بينما تقـو النساء بنقش ما بداخل اؼبنزؿ ،     

حجاحة بنت بريدم ، شريفة بنت أضبد ، فاطمة أـ سباع ، آمنة : ف ُب ىذا اجملاؿ من نساء عسَت كمن األظباء اليت ؽبن شهرتو

. أـ ؿبمد بن ىادم ، كىي كالدة الفنانة اؼبعاصرة فاطمة أبو قحاص 

                                                
، ٝذوغ إ٠ُ اُـشب ٖٓ ٓذ٣٘ح أتٜا ت٤ٖ اُجثاٍ اُـشت٤ح ٝذٜآح ػغ٤ش " تٌغش اُشاء " س٣ح أشش٣ح ك٢ سجاٍ أُٔغ ، ٝسجاٍ م" تعْ اُشاء " سجاٍ أُٔغ  1

 .ًٝاٗد ُوث٤ِح ت٢٘ ه٤ظ 
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 أدكات كمكونات موجودة ُب بيئتها ككجدهتا بُت يديها ، فقد استخدمت شعر من ذيل استخدمت اؼبرأة العسَتيةكلقد     

. يوضحاف بعضا من النقوش على بيوت عسَت (  ٖٗ،  ٖٖ)ة الرساـ ، كالشكلُت هتذهبا بشكل أشبو ما تكوف بريشاألغناـ 

 
، حيث قبد أف ىذا ىكذا أبدعت الفنانة العسَتية اليت كلدت بعيدا عن اؼبدارس الفنية ، كاليت تعد ىي مدرسة فن حبد ذاهتا     

تلك اؼبنازؿ  كلعل خَت شاىد. مكوناتو كعناصره اإلبداعية ، من خطوط كأشكاؿ ىندسية  الفن وباكي الفن التجريدم دبختلف

اليت نقشتها بفطرهتا كسليقتها كنظرهتا اعبمالية كبو األشياء ، إبداعاهتا  ٔب يومنا ىذا كىي ربمل ُب جنباهتاإاليت  الزالت قائمة 

ارسُت الذين عملوا على دراسة ىذا الفن كمعرفة جذكره التارىبية فعربت من خبلؿ بساطتها عن فن فريد لفت انتباه عدد من الد

. قحاص  أبو يوضح بعضا من النقوش كالزخارؼ بيد الفنانة الفطرية فاطمة(  َٗ) كالشكل  .

 

 

 
 

 

 

(  88)اٌْىً 

ثع٘ إٌمُٛ اٌزٟ ري٠ٓ ث١ٛد 

ع١َو 

( Mauger ,Thierry 1996 ) 
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(  89 )اٌْىً 

ثع٘ إٌمُٛ اٌزٟ ري٠ٓ ث١ٛد 

ع١َو 

( Mauger ,Thierry 1996 ) 

 

(  90) اٌْىً 

ـبّٛخ أثٛ لؾبٓ أِبَ أؽل أعّبٌٙب 

" عًّ ِٓ ِعوٗ هعبي أٌّع " 

( Mauger ,Thierry 

1996,172 ) 
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  في المملكة التراث المعماري: 

كاؼبنبع كالتأثر  لعوامل اؼبؤثرة عليو ، مثل النشأةاختلفت طريقة تناكؿ الفناف السعودم للًتاث اؼبعمارم ُب اؼبملكة كل حسب ا    

. باؼبدف اجملاكرة كغَتىا 

بة يشتغلها بدرجة كحدات ىندسية مكررة كمًتاؾ" من  يتكوفقبده كالذم عند الفناف إبراىيم بوقس  اغبس اؼبعمارمكبرؤية     

أما ُب .  كعند الفناف ظبَت الدىاـ ضمن موضوع يربز فيو االجتماعي تتبسط فيو العناصر كالزبفي مبلؿبها اؼبكانية . من اغبرفية 

كما أف اؼبعمار عند الفناف . فتشكل مبلمح أبنية تقليدية من خبلؿ شفافية مساحتو اؽبندسية  سعد المسعريأعماؿ الفناف 

كتتصاعد عناصر . ؼبرزكؽ يتلخص من أم مظهر انفعإب كإٔب حبث ُب أقصى حاالت التبسيط على قاعدة ىندسية عبد اهلل ا

كعند الفناف أضبد السبت مساحات . لوحة الفناف طو الصباف كىو يبٍت معماريتو ؾبردا كعفويا يبعث حيويتها بتلويناتو الزاىية 

( . ْٕ،َََِسليماف ) " كد متشافو مؤكدا على كحدة زخرفية متكررة بشكل ؿبد

     

الفناف منور أزرعي بتصوير ركاشُت  اىتمُب أعماؿ الفنانُت اؼبتأثرين باؼبنطقة الغربية ، فقد  ق اؼبهمكيعكس البيت اغبجازم دكر    

اغبجازم ،     فينتقي تلك اػبصائص اؼبعمارية للبيت       بكر شيخونالفناف " ، أما ( منشأ الفناف)كأبواب بيوت مكة اؼبكرمة 

ىػ ، كبأسلوب ذبريدم بعيد عن التسجيلية َُِْاؼبعركضة ضمن معرض شخصي لو ُب عاـ " بيوتنا القديبة " كهبمعها ُب لوحتو 

اؼبعركفة ، حيث يعتمد على اػبطوط الرأسية كاألفقية فقط ، كتظهر داخل تلك اػبطوط خطوط أخرل أصغر ، توحي بركاشُت 

(.  ُٗ) شكل (.ْٕ، َََِاغبريب ) " البيوت اغبجازية القديبة 

" قبد أنو يهب فضاء لوحتو عبدراف مدينتو جدة  سعيد العالوية القديبة لدل الفناف كلو نظرنا إٔب الركاشُت كبيوت جد    

مساحات بانفعالية كتلقائية يزاكجها تطاريز ىندسية يوشي هبا عناصر اللوحة كأرضيتها أك يقـو بتبسيط عناصر اللوحة لتتحوؿ إٔب 

) ، كالشكل ( ت.شاىُت د) " كرموز كزخارؼ هبمعها تكوين متماسك كمدركس عاعبو الفناف العبلكم بركحية اؼبلصق كخصائصو 

. يوضح أحد أعماؿ الفناف (  ِٗ
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"   غربل الذمأما الًتاث اؼبعمارم للمدينة اؼبنورة فقد أثر على العديد من الفنانُت أمثاؿ الفناف صاّب خطاب كالفناف فؤاد ـ      

هبندسية ..اؼبواضيع  تناكؿ ُب العديد من أعمالو اغبارات القديبة كاؼبناظر الواقعية اليت شاىدىا ُب اؼبدينة اؼبنورة كبدأ يعاِب تلك

 (.ْٕ، َََِاغبريب ) " تعتمد على تنسيق اػبطوط كذباكر اؼبساحات كتنوعها 

 

، كاليت ٓب كدية من اؼبناطق اليت ربوم الًتاث العسَتم ك البيوت الشعبية القديبة تعد اؼبنطقة اعبنوبية ُب اؼبملكة العربية السع    

تطغى على أصالتها حضارة العآب كتغَت من معاؼبها ، حيث امتازت منطقة جنوب اؼبملكة بطابع معمارم كصبإب خاص ُب بنائها 

ث تعد أغلب قراىا مدنا ذات تاريخ مهم حمليطها ، ربتوم على الكثَت من اؼبدف القديبة حي" اػبارجي كالداخلي ، كما أهنا 

كيلو مًتات إٔب الشماؿ من  ّكيبكن مبلحظة أطبلؽبا ُب مواقع عديدة كلكن أنبها مدينة جرش األثرية الواقعة على بعد حوإب 

 (.  ٖٗ،ٕٗىػ ، َُِْٕب عبد اؼبتعا)  "مدينة أحد رفيدة ، ككانت مدينة جرش معركفة منذ عصر ما قبل اإلسبلـ بتجارهتا كصناعتها 

 

بنمنماتو اليت تتحرؾ ىكذا قبد عسَت بيئة ذبمع بُت صباليات عديدة ، صباليات اؼبكاف كطبيعتو كصباليات التشكيل اؼبعمارم     

كىناؾ العديد من الفنانُت الذين استلهموا مفردة البيت . " معها عُت اؼبشاىد ُب مسارات ؿبدثة تشكيبل صباليا يتسم باغبركة 

العسَتم دبختلف أشكالو ، لكونو إحدل مفردات البيئة اليت تؤثر ُب الفناف كتنطبع بداخلو ، فهذا البيت أحد مكونات للنسيج 

(.  َُ،  ََِْالعبد ) " البيئي 

الذم يعد  حسن عسيريالفناف .. كمن أبرز الفنانُت الذين كاف البيت العسَتم مصدرا لبلستلهاـ ُب أعماؽبم التجريدية     

االنسجاـ الذم يسود اللوحة كذلك ُب صباليات يبيز أعمالو كقبد أىم ما البيت العسَتم لبنة أساسية ُب إنشائية أعمالو الفنية ، 

. ( ّٗ)  األىلة كالرموز اؽبندسية اؼبستوحاة من البيت الشعيب العسَتم ، كىذا ما نراه كاضحا ُب الشكل
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(  91) اٌْىً 

ث١ٛرٕب :ثىو ١ّقْٛ ، اٍُ اٌٍٛؽخ 

. ٘ـ1402اٌمل٠ّخ ، 

(  73،  2002اٌؾوثٟ ) 

 

(  92) اٌْىً 

ؽَٓ ع١َوٞ 

(  15،  2004عجل اي) 
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(  93) اٌْىً 

ٍع١ل اٌعالٚٞ  

ك١ًٌ ـٕٟ ، اٌغّع١خ ) 

اٌعوث١خ اٌَعٛك٠خ ٌٍضمبـخ 

( ٚاٌفْٕٛ
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 الشعبي  الزيّد _ الحرف الشعبية _ المشغوالت التراثية :

الفنوف الشعبية كاليت ىي ..يعد تراثنا الفٍت تراثا غنيا دبا يبلكو من فنوف تتوارثها األجياؿ على مر العصور ، كمن ىذه الفنوف      

ركاجا عند عامة الشعب ، كما أف الفن التشكيلي ىو أحد أىم أساليب حفظ الًتاث ، لذلك يرل أبو  ذبدمن الفنوف اليت نوع 

كلئن كاف الفن التشكيلي بأساليبو كأشكالو اعبديدة قد كفد إلينا من الغرب ُب " غازم خطورة أف ينعزؿ الفن عن الًتاث بقولو 

الثقافية ، فإف ىذا الوافد اعبديد قد أقاـ ُب البدء بيننا كبُت فنوف الًتاث عزلو ٓب نلبث أف العصر اغبديث مع غَته من التيارات 

(.  ُُـ ، ُٕٗٗأبو غازم ) "   أدركنا خطرىا 

 
جياؿ ، إف الثقافة العربية كاإلسبلمية كالًتاث احمللي يبثل كم ىائل من الرموز البصرية اليت سبثل اللغة التشكيلية اليت يتوارثها األ"     

كيكوف للفناف التشكيلي ُب كل عصر ىضم مثل ىذه الرموز كصياغتها بركح كإبداع يتناسباف مع العصر الذم يعيشو ، كإف قباح 

لسعودم ، كقد تناكؿ الفناف ا( ىػ ُُِْالعمود ) " الفناف يتحدد دبدل ارتباط الفناف بأصالة كتراث اجملتمع الذم ينتمي إليو 

ق لبيئتو بشيء من اإلضافة كاالبتكار ، كىذا يتطلب منو رؤية متعمقة ربليلية ؽبذه العناصر كالوحدات نتماءعناصر الًتاث ؿبققا ا

.  مفيدة على ىيئة أعماؿ فنية معاصرة  حبيث تعد مفردات أك أحرؼ يتم تشكيلها لتعطي صببلن 

أك اؼبعيشي ، حيث قبد أف الفناف التشكيلي  كمع مستجدات العصر كالنمو السريع ُب التكنولوجيا سواءن على اؼبستول الفٍت   

السعودم أخذ يسلتهم من اؼبوركث الشعيب برؤية حديثة ، متأثرا بالفن األكركيب ُب التقنيات كاألساليب الفنية ، أم أنو هبمع بُت 

. داء بو كالقدرة التنفيذية ُب األالثقافة اػباصة 

 
: داخلية كىي ذاتية تتعلق بقدراتو اإلدراكية كثقافتو ، كالثانية : األكٔب ..الًتاث  كيبر الفناف التشكيلي بعمليتُت عند األخذ من    

الًتاث حيث تعتمد عملية االبتكار على التنظيم البصرم لعناصر الًتاث  العبلقة الفنية اؼبتمثلة ُب مصادر خارجية كىي

. كاستخبلص النظم التشكيلية 
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 الزخرفية للسدك كالسجاد كاؼببلبس الشعبية النسائية ات أعمالو التجريدية من النقوشمفرداستلهم كىناؾ من الفنانُت من     

حيث قبد أف الشكل يوضح عمبل (  ْٗ) شكل اؿ ُبزمان جاسـ الفناف ما قاـ بو مثل اػبشبية القديبة لبيوت اؼبملكة  كاألبواب

ُب   United buddy bearملكة ضمن ؾبموعة ؾبسما غبيواف الدب اؼبطموس اؼببلمح كالذم شارؾ بو الفناف فبثبل آب

فأخذ تلك العناصر الًتاثية كرظبها على اجملسم برؤيتو الفنية ، فبا حافظ على ىوية ، برلُت كاؼبشاركُت فيها من صبيع أكباء العآب 

.  يوضح تلك الرسـو  (ٓٗ) الفناف السعودم كأصالة العمل من خبلؿ تلك العبلقات التجريدية ، كالشكل 

كمنهم من ، (  ٔٗ) شكل مفردات الزم الشعيب على قطعتُت صخرية تشكل ربفة فنية شكل  النجدي نبيل ىاشـ كالفناف    

ابتعاده عن التمثيل كالتشخيص " كانت اغبلي كاؼبشغوالت اؼبعدنية أساسا ُب أعماؽبم التجريدية ، ؼبا لفن اغبلي من صبالية ك 

(.  ِٔ،  ُٔٗٗمنصور ) "دية كالعناصر الكتابية ك الزخرفية كاعتماده على األشكاؿ اؽبندسية التجرم

 

 
 

 

(  94) اٌْىً 

ْ ع١ٍٗ  ىِبْ عبٍُ ، ّٛ ِغَُ ٌلة ٌ

ِْبهوخ ّٙٓ )رغو٠لاد ِٓ اٌزواس 

  United buddy bear ِغّٛعخ 

أٌّب١ٔب _، ٍزٛك٠ٛ ثو١ٌٓ  2006ٌعبَ 

 ( 137ِٛلع إٌىزوٟٚٔ ، )  
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(  95) اٌْىً 

عيء ىِبْ عبٍُ ، 

َِزمطع ِٓ اٌْىً اٌَبثك 

 ( 137إٌىزوٟٚٔ ، ِٛلع ) 

 

(  96) اٌْىً 

، اٌز٠ٍٛٓ عٍٝ  ٔج١ً ٘بُّ إٌغلٞ

فبِخ اٌؾغو اٌطج١عٟ ، ِعوٗ 

ك١ًٌ ـٕٟ ،اٌقطٛٛ )  ٍِْٛ اٌَبكً

اٌغ٠ٛخ اٌَعٛك٠خ ، َِبثمخ ٍِْٛ 

( 2003اٌَبكً ، 
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 التلاليد والفلكلور السعودي العادات و: 

 
، كتوقف عليو الدراسات _ الفلكلور_ العآب تتداكؿ مصطلح منذ كبو مائة كطبسُت عاما كدكائر اؼبثقفُت ُب ـبتلف أرجاء "     

اعبوىرم )       "كاؼبؤلفات ، كتعقد عنو الدركس كاغبلقات ، كتنفق عليو األمواؿ ، كتنشئ اؼبتاحف بأنواعها غبفظو كصيانتو 

 بوصفها قيمةاؼبوركثات الفنية كإف التقاليد االجتماعية من أىم األبعاد اليت ؽبا نصيب كبَت ُب اغبفاظ على ، (  ُّـ ، ُٖٗٗ

ة سبع تقاليد شعبية متأصلة ُب ـبيلكمن الطبيعي أف يكوف لكل مج"  .إنتاجية كقيمة كظيفية عبلكة على أهنا قيمة صبالية كتشكيلية 

اتنا اعبمالية ف ترصبة نقية غباجات ؾبتمعا أف الفنوف الشعبية كما ربويو ـالفناف كاؼبمارسات االجتماعية ُب إنتاج الفنانُت ، كم

كذلك بدراستها بعناية ، ربمل ُب عمقها تاريخ أمتنا دكف زيف أك مواربة ، كبعقلية علمية معاصرة نستطيع التزكد بطاقة دافعة 

(.  ُِٖ،  ََِْالعبد ) " جديدة للمضي ُب طريق إنقاذ شخصيتنا كىويتنا الفنية 

كف ؽبا للصيد كاالستعانة بالبحر ُب كسب لقمة العيش ، فأكثرىم صيادكأيضا من عادات أىإب اؼبناطق الساحلية أف يتوجو رجا   

لوحتو التجريدية (  ٕٗ) ُب الشكل  محمد الرباطاللؤلؤ كاألظباؾ لطلب الرزؽ ، كىذا ما كصفو الفناف  ك حباركف يستخرجوف

" . حبار" اليت تطلق عليها 

 
على مر العصور ، كىو ما هبب اغبفاظ عليو لبقاء ىوية األمة يعد الفلكلور السعودم من أىم ما ظلت األجياؿ تتوارثو     

حيث يدكر مفهـو الفلكلور الشعيب للمملكة حوؿ ؾبموعة التقاليد ك اؼبوركثات كاغبكايات كاألقواؿ اؼبأثورة كاألشكاؿ . كثقافتها 

ألواف ضباسية تؤدل عند "  الفنوف الشعبيةكمن . مة الفنية اؼبختلفة اليت جاءتنا من أجدادنا ، كىذا يعد من اؼبخزكف الثقاُب لؤل

) " اؼبواقف الصعبة مثل العرضة ، الدقة ، الزامل ، القزكعي ، كفيها يتبارل الشعراء بكلمات اغبماسة كالفخر كاألؾباد كاالستعداد 

. تؤدل ُب األفراح كاػبطوة كالزحفة كالرخبة كغَتىا  كما أف ىناؾ ألواف أخرل، (  ِٓ، ََِْالعبد 

 
اؼبملكة يفضلوف التجمع ُب ىذه اػبياـ  تعد اػبياـ كبيوت الشعر أماكن سكٌت أىل البادية قديبا كال يزاؿ بعضا من سكافك   

متأثرا ببيوت البدك ىذه  العثمان سعودكقبد الفناف  ،ُب اؼبناسبات كُب اجتماعات شيوخ القبائل اؼبصنوعة من نسيج السدك ، 

 ( . ٖٗ) شكل  " من البادية " اند كما ُب لوحتو كأغلب ما يتعلق هبا من أبسطة كمس
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(  97) اٌْىً 

 "اٌجّؾبه " ِؾّل اٌوثبٛ 

اٌّعوٗ اٌضبٟٔ ِلاهً ٚأٌٛاْ 

ٌْجبة اٌوئبٍخ اٌعبِخ ٌوعب٠خ ا) 

 ،1421  )

 

(  98) اٌْىً 

_ " ِٓ اٌجبك٠خ " ٍعٛك اٌعضّبْ 

٘ـ 1416

 (156، 2003اٌؾوثٟ ، ) 
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:  التكنولوجيا الحديثة وفن الجرافيك .4

ية الفنية طور الرؤأدل إٔب تسعى الفناف السعودم إٔب اللحاؽ بركب التقدـ التكنولوجي اؽبائل ُب شىت ؾباالت اغبياة ، فبا      

األدكات كالتقنيات التقليدية ذبمع بُت ضبلت ُب طياهتا اذباىات  حديثةمل الفٍت ، كبالتإب ظهرت أعماؿ ذبريدية كالع

. كالتكنولوجيا اغبديثة 

 
فة إف اذباىات التصوير اؼبعاصرة توجهت كبو دمج العلم بالفن كإدخاؿ الكمبيوتر كأداة مساعدة ُب التعبَت اعبمإب ُب كا"    

فركع الفنوف التشكيلية ، فمن خبلؿ استخداـ األدكات كاػبامات التكنولوجية اغبديثة عكف الفناف اؼبعاصر إٔب ربرير الصورة 

الفنية متوجها هبا كبو توظيف تلك التكنولوجيا ُب ؾباؿ الفن إمبا يتطلب مهارات مساكية لتلك اؼبطلوبة من أم فناف ، كاغبس 

اغبرازم ) " األدكات كاػبامات ككذلك القدرة على اختيار األلواف كالتكوينات اؼبناسبة للتعبَت الفٍت الفٍت كالقدرة على تطويع 

ََِٕ  ،َِّ   . )

ذبريداتو  اتسمت  حيثمن أؼبع األظباء اليت تشهد ؽبا الساحة التشكيلية السعودية باسـ الشرقي كيعد الفناف اعبرافيكي     

اؼبهمل إٔب أعماؿ تصويرية معاصرة ، كاستخداـ األشياء اؼبستهلكة كاؼبعركفة لدل الكثَت من تيق كباغبداثة كإحالة الفوتغراُب كالع

البورتريو اػبطوة األكٔب ُب اؼبشوار التشكيلي للفناف ، كصوال "  كيعد( . صورة اؼبوناليزا ، إطار السيارات ، الكوالج )الناس مثل 

، كمن ٍب كانت النقلة النوعية ُب (  ََِٓشوكام ) " ؿ إٔب جانب ؿباكاة الطبيعة إٔب قيم تشكيلية أساسية كاألبعاد كالضوء كالظ

ُندم كارىوؿ مالو عندما تأثر بالفناف الراحل أأع
Andy Warhol  ُب اغبفر كالطباعة كاستخداـ الشاشة اغبريرية كأكراقا

. ؾببلت كاعبرائد ُب تنفيذ أعمالو ؿؿ

    
فكك عناصر الفوتغراؼ للسيارات القديبة ، فرادل "  ـبتلفا عن غَته من الفنانُت حيثدا ستخدـ باسم الشرقي أسلوبا جدما    

ل القماش أك الورؽ كتلوينها  كؾبموعات ، كاإلطارات ، كألعاب اؼبيكانو ، كالوجوه كالكلمات ، كأعاد تركيبها ، عل

 

                                                
" ٓاس٤ُٖ ٓٞسٗشٝ" ، ٝٛٞ ٖٓ أصَ ذش٢ٌ٤ ٝٛاجش إ٠ُ أٓش٣ٌا ، ٖٝٓ أشٜش أػٔاُٚ ُٞدح  1930ُٝذ ػاّ :  Andy Warhoأٗذ١ ٝاسٍٛٞ  1

1961 ّ .
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. أعمالو  يوضح أحد(  ٗٗ) كالشكل ( .  ََِٔاعبزائرم  ) "باألكريلك كدبواد ـبتلفة 

  

تو ُب استخداـ األشعة اؼبقطعية أبفكر كمفهـو جديد للفن التجريدم من خبلؿ جرعسيري أحمد ماطر ككما جاء الفناف    

فبا أكسبها .. مستفيدا من تلك التصاكير كالرسـو اإليهامية اؼبطبوعة عليها " عبسم اإلنساف ُب تشكيل عمل فٍت بفكر ـبتلف 

(.  ََُ)شكل (  ُّٕ،  ََِْالعبد ) " عي الفناف بالفكر التشكيلي اؼبستحدث طابعا رمزيا يؤكد عمق كك

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

(  99) اٌْىً 

أٌٛاْ إوو٠ٍٍه ٚٛجبعخ " ثبٍُ اٌْولٟ 

_ 2004_" ثبٌٍَه ٍىو٠ٓ 

ك١ًٌ ـٕٟ ، اٌوئبٍخ اٌعبِخ ٌوعب٠خ ) 

(   2004اٌْجبة ،
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نية اؼبتميزة اليت من خبلؽبا يبدع اؼبصور التشكيلي كتتكوف شخصيتو الفككمن ىنا يتضح لنا أف من مؤثرات الرؤية ُب الفن "     

كاؼبتفردة تأٌب عن طريق التعايش ُب بيئة معينة ؽبا ثقافة ذات طابع فبيز ، تثَت اؼبصور نفسيا ككجدانيا من خبلؿ األشياء اؼبرئية ُب 

بيئتو اعبغرافية ، من إنساف كحيواف كنبات كطيور كجباؿ كصحراء كغَتىا ، فتمتزج ىذه العناصر كاألشكاؿ بذات اؼبصور اؼببدعة 

(.  َِق ، ُِْٖالسناف ) " خرج ُب صياغة فنية جديدة كمبتكرة لت

 

 

 

(  100)اٌْىً 

، فْت ٚٚهق أّعخ أؽّل ِبٛو 

اِبد ِقزٍفخ ٚؿ

ك١ًٌ ـٕٟ ، اٌقطٛٛ اٌغ٠ٛخ ) 

اٌَعٛك٠خ ، َِبثمخ ٍِْٛ 

( 2003َاٌَبكً ، 
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 :ن في المملكة العربية السعودية يتحليل مختارات من أعمال الفنانين المصورين التجريدي_ ثانيا 

 
كر يعد الفن التجريدم أحد االذباىات اليت انتهجها الفناف السعودم كشكلت قباحا كبَتا لو ، كقد كاف تأثر اؼبص     

كلقد ظهرت أظباء كثَتة ُب الساحة التجريدية . من منابعها اؼبتعددة رؤيتو الفنية  مستقاةالتجريدم السعودم دبؤثرات شىت 

السعودية كمن شىت مناطق اؼبملكة ، كستتعرض الدارسة ألىم الفنانُت التجريديُت الذين أثبتوا كجودىم ُب الساحة الفنية ُب شىت 

اؼبثاؿ كليس اغبصر ، كتصنيفهم دبا يفيد البحث اغبإب ربت االذباىُت الرئيسيُت كنبا التجريدية  مناطق اؼبملكة على سبيل

من خبلؿ استخبلص ظبات الفن التجريدم اؽبندسي كالتعبَتم ألعماؿ فنا٘ب تصوير ذلك ؽبندسية كالتجريدية التعبَتية ، كقد ًب ا

.  الفن اغبديث ُب الفصل الرابع 

: ذين سيتم تناكؿ ـبتارات من أعماؽبم التجريدية كربليلها كالوقوؼ على أساليبهم الفنية كاآلٌب كأىم الفنانُت اؿ   

 : للفنانُت السعوديُت ُب اؼبملكة أىم أعماؿ التصوير التجريدم اؽبندسي .ُ

  ـُْْٗ/ ىػ ُّْٔعلي الرزيزاء    

  ـ َُٓٗ/ ىػ َُّٕفؤاد مغربل

   ـ            ُّٓٗ/ ىػ ُِّٕإبراىيم بوقس  

   ـُّٓٗ/ ىػ ُّّٕعبد اهلل ضباس 

  ـُِٕٗ/ ىػ ُِّٗفهد خليف 

 : للفنانُت السعوديُت ُب اؼبملكة أىم أعماؿ التصوير التجريدم التعبَتم .ِ

  ـُّٖٗ/ ىػ ُّٕٓؿبمد السليم  

  ـ ُّٗٗ/ ىػ ُّٖٓعبد اغبليم رضوم

  ـ ُْٕٗ/ ىػ ُّْٔعبد اهلل نواكم

  ـ    ُْٖٗ/ ىػ ُّٕٔطو الصباف

 ـ ُْٓٗ/ ىػ ُّْٕاف عبد الرضبن السليم
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 أىـ أعمال التصوير التجريدية الهندسية للفنانين السعوديين في المملكة 

 
 اخاص ايشكل التجريد اذباهفهناؾ من الفنانُت السعوديُت من للتجريد ،  إحدل االذباىات الرئيسةالتجريدية اؽبندسية ىي     

. ُب مسَتتو الفنية  مهموت التجريدية اؽبندسية مرحلة يغلب على صبيع مراحل حياتو الفنية ، كمنهم من شكل ان فبيز

قواس األستقيمة كآبطية اْبعبلقات كاليت تشمل اؿقبد أف ىذه السمات كاػبصائص تسود أعماؿ الفنانُت السعوديُت ، ك    

:  كمن أىم فنا٘ب اعبانب التجريدم اؽبندسي ىم، زكايا كأشكاؿ ىندسية متقاطعة كمتجاكرة اؿك

 
 Ali Al-ruzaiza  زاءعلي الرزي

 ـُْْٗ/ ىػ ُّْٔ
 

ة الفنوف اعبميلة بركما باؼبملكة العربية السعودية كوبمل دبلوما من أكاديبي ُ(أشيقر ) من مواليد بلدة " علي الرزيزاء فناف     

ق إٔب اؼبملكة ، حيث انطلقت برز نشاط الفناف علي الرزيزاء بعد إهنائو دراستو ُب إيطاليا كعودت" ، ( ّٔ،  ُٖٗٗاؼبوسى  ) " إيطاليا_

السليماف )    "ـ حقق خبلؽبا عددا من اعبوائز ُٕٔٗـ كبعد عركض عديدة ُب إيطاليا منذ عاـ َُٖٗمشاركاتو منذ عاـ العاـ 

، كما شارؾ ُب العديد من اؼبعارض كالفعاليات داخل كخارج اؼبملكة كحصل على العديد من اعبوائز كشهادات (  َُّ،  َََِ

كٕب عهد بريطانيا األمَت تشارلز ، كجاؾ شَتاؾ ، كالرئيس اؼبصرم " العديد من اؼبقتنيات لدل شخصيات ىامو مثل كلو  الشكر ،

دليل فٍت ، ) " حسٍت مبارؾ ، كاألمَتة عالية بنت اؼبلك حسُت ، كالرئيس الركسي فبلديبَت بوتن ، كالرئيس األمريكي جورج بوش 

. ماكن اغبكومية اػباصة كاؼبعركفة عاؼبيا كالعديد من الشخصيات كاأل ( ََِٕ

 

 الرؤية نابع م: 

تأثر علي الرزيزاء ُب بداية حياتو باؼبفردات الشعبية اليت ربيط بو ، كتناكؿ ىذه اؼبفردات بصياغة "  :التراث المعماري _ 

الزخرفة الشعبية اؼبوجودة ُب البيوت جديدة أثرت ُب تكوينها دراستو ُب إيطاليا ، فأىتم بالًتاث اؼبعمارم ككاف يركز على إبراز 

                                                
٣غٌٖ ٓذ٣٘ح أش٤وش هثائَ ت٢٘ ذ٤ْٔ ْٝٛ دٌآٜا ٣ٝغٌٖ ٓؼْٜ هثائَ أخشٟ ٖٓ ت٢٘ خاُذ ٝعث٤غ ٝهذطإ ٝٓط٤ش ٗطوح أش٤وش أهذّ ٓذٕ ٗجذ ، د٤س ذؼرثش ّ 1

 . ٝذر٤ٔض أش٤وش تا٥شاس اُوذ٣ٔح د٤س ٥صاُد ت٤ٞذٜا اُط٤٘٤ح ذواّٝ ػٞآَ اُرؼش٣ح أُرـ٤شج،  ٝػر٤ثح
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، كشكلت معماريتو إبراز كإظهار قيمة للعمل الشعيب كأنو بزخارفو (  ّٔ،  ُِْٖالسناف ) " الشعبية مثل اعبدراف كالنوافذ كاألبواب 

.  الذم ينقش على حوائط اؼبنزؿ الشعيب ( النقاش ) الشعبية يبثل 

 
 لليـ الفنية ا: 

الزخرُب اؽبندسي السائد ُب أعمالو ، حيث يستخدـ أقواس أنصاؼ الدكائر كاؼبثلثات كاػبطوط اؼبستقيمة سبيز الرزيزاء بأسلوبو 

يطرح أعمالو بشكل ذبريدم زخرُب يعتمد على الوحدة الزخرفية الشعبية اؼبوجودة ُب البيئة احمللية ُب األبواب " بكثرة ، كقبد أنو 

ب معاصرة من حيث تكنيك األداء مع حفاظها على شكلها اؼبألوؼ كإعطاء كاعبدراف كاألعمدة ، كيعيد صياغتها ُب قواؿ

كما يضيف اللوف الذىيب إٔب اللوف الربكنزم كنبا  ( احملدد)بالريليف _أسلوبو اآلدائي  ك يتميز.. اؼبلمس أنبية كبَتة لدل الفناف 

  (. ّٔ،  ُٖٗٗاؼبوسى )  "راختلفت الصياغة من عمل إٔب آخ اللوناف السائداف ُب أعمالو بشكل عاـ ، كإف

 

  ألىـ أعمال الفنان تحليل: 

التنوع ُب العنصر الزخرُب الشعيب كالًتاث اؼبعمارم ، كالتناسق اؼبتقن بُت (  َُِ، َُُ) قبد ُب تكوين اللوحة شكل 

عيب السعودم مثل قماش الدرجات اللونية اليت عرؼ هبا النسيج الشالتصميم كعبلقتو بالفراغ ، كقبد أف ألواف اللوحة سبيل إٔب 

طي الرزيزاء اػبط السدك الذم يصنع بو بيوت الشعر اػباصة باػبياـ ، كىي األلواف الدافئة األصفر، األضبر ، األسود ، كما يع

. عمالو كذلك باستخدامو احملدد الذىيب فبا يضفي ىيبة للمكاف أنبية كربل ُب أ

اؼبخركطية الشكل كما نرل من عناصره األساسية ُب العمل األعمدة تشكل أنصاؼ الدكائر اؼبساحة األكرب من أعمالو ، 

، حبيث يبسطها كيفككها كيعد صياغتها ُب كاؼبستطيلة اغبجم كاليت تتخللها اؼبثلثات اؼبتعاكسة كاؼبتقابلة كاألخشاب اؼبنقوشة 

لفضي كالذىيب أحيانا إلضفاء اإلضاءة ، ككما استغل الرزيزاء إعطاء األعمدة اللوف األبيض كاىندسية اللوحة بصورة ذبريدية 

. للوحة كالتوازف بُت الفاتح كالغامق 
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(  101)اٌْىً 

ك١ًٌ ) عٍٟ اٌوى٠ياء ،  

(  2004أر١ٍٗ علح ، 

 

(  102)اٌْىً 

لٖبئل " عٍٟ اٌوى٠ياء ، 

، ى٠ذ عٍٝ لّبُ "اٌّطو

ٍُ 125×125ِٚؾلكاد ، 

اٌّعوٗ اٌّزغٛي ـٟ ) .2000،

 ( .ٔلْي
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 Fouad Megrbeelفؤاد مغربل   
ـ َُٓٗ/ ىػ َُّٕ

 

للدراسة ُب اؼبدرسة الصناعية  التحققأف  ـ ، كقد بدأت عبلقتو بالرسم منذَُٓٗكلد فؤاد طو مغربل ُب اؼبدينة اؼبنورة عاـ 

ـ ، ٍب ُٖٕٗ، حصل على بكالوريوس تربية فنية من جامعة حلواف عاـ ( قسم النقش كالزخرفة) اؼبتوسطة ؼبدة أربع سنوات 

الفنية بكلية ـ ،كبعدىا الدكتوراه من الواليات اؼبتحدة أيضا ، يعمل رئيسا لقسم الًتبية ُْٖٗاؼباجستَت من الواليات اؼبتحدة عاـ 

 بدكؿ اػبليج ، ينالدكٕب للفنوف التشكيلية ، كعضو مؤسس عبماعة أصدقاء الفن التشكيلي الرباداؼبعلمُت باؼبدينة اؼبنورة ، كعضو ا

 ، لو العديد من اؼبعارض الشخصية كاعبماعية على اؼبستول احمللي كالدكٕب ينكعضو مؤسس عبماعة فنا٘ب اؼبدينة اؼبنورة التشكيلي

ا ُب اؼبملكة العربية السعودية ، مصر ، الكويت ، فرنسا ، أمريكا ، اعبزائر ، كندا ، أبو ظيب ، عماف ، قطر ، البحرين ، أنبو

 .تونس ، مدريد ، األردف ، الدمينيكاف ، بريطانيا 

 
 الرؤية  منابع: 

 دينة اؼبنورة كازبذ من البيئة احمليطة بو عناصرى ُب مسقط رأسو آب تأثر فناف طيبة الطيبة باغبياة:  الحياة في المدينة المنورة     

رسم فؤاد مغربل السمكرم ، كالرحى كالقفاص ، كاغبداد ، كاؼبزمار ، كجلسات الطرب ، " تسود أعمالو التجريدية ، حيث 

، ىكذا صور مغربل  (ُّٗ، َََِالسليماف ) " كالسقا ، كالفواؿ ، كزفة العركس جبانب األحياء كاألسواؽ الشعبية ُب اؼبدنية اؼبنورة 

. اليت يتضح من خبلؽبا عشقو ؽبذا البلد الطاىر  برؤيتو الفنية اػباصةاغبياة ُب اؼبدينة اؼبنورة 

 
  الليـ الفنية: 

صور فؤاد مغربل الًتاث اؼبعمارم كاؼبظاىر االجتماعية ُب اؼبدينة اؼبنورة بطريقة تسجيلية ُب البداية ، ٍب تناكؿ ىذه " لقد 

أحجامها فتارة ك بأساليب ـبتلفة ، كإف كاف التوجو اؽبندسي ىو األكثر بركزا بينهما ، حيث نوع ُب اؼبساحات اؽبندسية اؼبواضيع 

إٔب .. تقسيمات كبَتة تبدك الصورة فيها كاضحة كتارة تكوف . تكوف الصور ؾبزأة إٔب مساحات ىندسية صغَتة تشبو الفسيفساء 

 ( . ّٔىػ ، ُِْٖالسناف )  "اغبديث مع اغبفاظ على شخصيتو كسبيزه  جانب تأثره بالًتاث اإلسبلمي كالفن
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 تحليل ألىـ أعمال الفنان : 

تصويرا ؼبنازؿ اؼبدينة اؼبنورة القديبة ك حاراهتا كأىلها ، ( َُٔ، َُٓ، َُْ، َُّ) قبد ُب أعماؿ فؤاد مغربل شكل     

األداء الفٍت حبيث تكٌوف عمبل متكامبل ، كسبيز أسلوبو اللو٘ب  كاليت تظهر من خبلؿ تقسيماتو التجريدية اؽبندسية اليت زبدـ

. باستخدامو للوف بدرجاتو ُب إيقاع كتناغم لو٘ب مع التحكم ُب أشكاؿ التكسَتات اؼبوزعة على اللوحة 

. كقد لعب الظل كالنور ُب تكوينات مغربل دكرا أساسيا ُب تأكيد اإلحساس بالعمق ُب أعمالو الفنية    

 

 
 

 

( 103) ٌْىً ا

ـؤاك ِؽوثً 

َ ، ى٠ذ عٍٝ لّبُ ، 1998

120×100 ٍُ

ٚىاهح اٌضمبـخ ٚاإلعالَ ، ) 

2007َ) 

 

( 104) اٌْىً 

، أٌٛاْ ى٠ذ ـؤاك ِؽوثً 

عٍٝ وبٔفٌ 

 (185ِٛلع إٌىزوٟٚٔ ، ) 
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(  105) اٌْىً 

، أٌٛاْ ى٠ذ ـؤاك ِؽوثً

  عٍٝ وبٔفٌ

 (185ِٛلع إٌىزوٟٚٔ ، ) 

 

(  106) اٌْىً 

، أٌٛاْ ى٠ذ ـؤاك ِؽوثً

  عٍٝ وبٔفٌ

 (185ِٛلع إٌىزوٟٚٔ ، ) 
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 Ibrahim Bogasإبراىيـ بوقس    

ـ ُّٓٗ/ ىػ ُّّٕ
 

جامعة اؼبلك عبد  ـ ، كحصل على بكالوريوس ُب اإلدارة العامة منُّٓٗكلد الفناف إبراىيم بوقس ُب مكة اؼبكرمة عاـ 

بالرسم منذ صغر سنو أثناء اغبصص الدراسية ؼبادة الًتبية الفنية ، كبتشجيع من زمبلئو بدأ اؼبشاركة ُب اؼبعارض  اىتمالعزيز جبدة ، 

ـ ككانت ؼبشاركتو األكٔب الفضل ُب قباحو كاستمراره ، كعرضت لو أعماؿ عدة ُب كل من اعبزائر ُُٖٗ/ىػ َُُْاحمللية منذ عاـ 

. ، اإلمارات العربية اؼبتحدة ، مصر ، سلطنة عماف ، تركيا ، بنغبلدش ، بريطانيا ، كأسبانيا كغَتىا 

 
  منابع الرؤية: 

كقيمو الفنية بالطابع الًتاثي اؼبعمارم الشعيب  كاتأثر فاؼبملكة الذم يعد بوقس أحد فنا٘ب:  التراث المعماري الشعبي_ 

بدا يتشكل ُب اذباه كبو اؼبعمار الشعيب الذم أحاطو ُب مكة اؼبكرمة ، فطرح أعمالو كفق  كىذا التنويع"  التجريدية اؼبتنوعة

 ( . ُْٓ، َََِالسليماف )    "تصورات ىندسية ردبا لرغبتو اؼببكرة ُب الدراسة بكلية اؽبندسة اليت ٓب يواصل تعليمو فيها 

 

 الليـ الفنية : 
أنو يعكس ُب أعمالو العبلقات اعبمالية بُت الوحدات اؼبعمارية بأسلوب  كما يظهر على أسلوب الفناف التجريدم اؼبعمارم

فمن خبلؿ مشاىداتو كـبزكنو البصرم كالًتاكم الثقاُب ، كاؼبعطيات الشعبية ُب اؼبعمار ، يستقي مواضيعو كقد يبلحظ " ىندسي ، 

عبد اغبليم رضوم ، لكنو يبحث أيضا ُب جانب أف بوقس استفاد من اقبازات بعض الفنانُت ُب بناء عبلقات اؼبعمار باإلنساف ؾ

) " آخر عندما يظهر اغبرؼ العريب على خلفية من األشكاؿ اؽبندسية اؼبعمارية ، كىو تأليف يتميز بُت ذباربو كصياغتو اؼبختلفة 

افق ك اؽبارمونية ، لقد كظف الفناف بعض مفردات الًتاث ُب صياغة تشكيلية تتسم باالنسجاـ كالتو" فػ  (. ُْٓ، َََِالسليماف 

 ( . ُِِ،  ََِْالعبد )     "فكأنو ؾبموعة إيقاعات متناغمة نسجت بشكل صبإب كتعبَتم ليؤكد ؾبموعة من القيم التشكيلية 

 

 تحليل ألىـ أعمال الفنان : 
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ٌب زخرفت عليها صور أعماؿ الفناف تكوينا تراثيا لبيوت كعناصر معمارية تشكل البيوت كاؼبساجد كاألبواب كالشبابيك اؿتي  

تشًتؾ األقواس كاؼبثلثات كالدكائر ُب التكوين حيث توزيع العناصر ُب عبلقة متوازنة مع مفردات كرموز اليت  الزخارؼ اإلسبلمية ، ك

(.  َُٕ)     شكلكما ُب اؿاللوحة النخيل كالقباب كاألىلة ، مع مراعاة الشفافية اليت تزيد كل ما اذبهنا ػبارج اللوحة 

اؼببا٘ب دبساحات ذبريدية كتصاعدىا لؤلعلى ُب  ازبذ شكل اؼبثلث اؽبرمي ُب تراكيبمل الثا٘ب فنجد أف التكوين قد أما الع

الداكن ُب أسفل كقبد أف الفناف  استخدـ اللوف األضبر . تدرج متقن ، مع تداخل األشكاؿ اؽبندسية ُب عبلقات ذبريدية متناغمة 

م ، كالسماكم ُب اػبلفية كتشًتؾ اغبركفيات بشفافيتها ُب اػبلفية ، كالدائرة الصفراء العلوية اللوحة كالذم يشعر باالستقرار األرض

( .  َُٖ) شكل .اليت ُب منتصف العمل كاليت توحي بأشعة الشمس اؼبشرقة على اؼبدينة 

 كاصفا الوجو دببلؿبو كعن العمل األخَت كالذم صبع فيو الفناف كزاكج بُت األشكاؿ اؽبندسية اؼبعربة عن اعبسم اإلنسا٘ب

(. َُٗ) كتعبَتاتو لكي يكمل أجزاء اعبسم التجريدية مع إضافة اغبلوؿ التجريدية اؽبندسية اؼبوزعة ُب أكباء اللوحة ، شكل 

 

 
 

 

 

(  107) ّىً اي

٘ـ ، أٌٛاْ 1422اثوا١ُ٘ ثٛلٌ ، 

ِبئ١خ 

اٌوئبٍخ اٌعبِخ ٌوعب٠خ اٌْجبة ، ) 

( ٘ـ 1422
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 Abdullah Hamas   عبد اهلل حماس

(  108) اٌْىً 

َ، 1994إثوا١ُ٘ ثٛلٌ ،  

رى٠ٛٓ ، ى٠ذ عٍٝ لّبُ 

ا١ٌٍَّبْ ، عجل اٌوؽّٓ ) 

،2000 )

 

( 109) اٌْىً 

إثوا١ُ٘ ثٛلٌ ، رى٠ٛٓ ، أوو٠ٍه 

عٍٝ لّبُ  

اٌوئبٍخ اٌعبِخ ٌوعب٠خ اٌْجبة ، ) 

1421  )
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ـ ُّٓٗ/ ىػ ُّّٕ
 

ىػ ، عاش طفولتو فيها كانتقل مع كالده إٔب تبوؾ حيث يعمل عسكريا ، ُّّٕعبد اهلل ضباس من مواليد مدينة أهبا عاـ 

تعلق بالرسم منذ صغره ، كُب اؼبرحلة اؼبتوسطة كانت أكؿ لوحة يرظبها كانت لدبابة " ىػ ، ُّّٗزبرج من معهد الًتبية الفنية عاـ 

شغل عدة مناصب زبص  ،(. ُٕٕ،  َََِالسليماف ) " رية كتشجيعا ؼبوىبتو منحتو اؼبدرسة جائزة كاف ؽبا أثر طيب ُب نفسو عسك

، كأقاـ عدة معارض شخصية لو ، كشارؾ ُب عدة معارض كمسابقات فنية كعاؼبية ، حصل على شهادات  ؾباؿ الفنوف التشكيلية

لبناف ، مصر، اؼبغرب ، باريس ، )  مثلاؼبملكة ؼبي ، لو مقتنيات عديدة خارج ٕب كالعاكجوائز من جهات ـبتلفة على اؼبستول اؼبح

مطار اؼبلك خالد بالرياض ،  ريات ُب عدة أماكن ُب اؼبملكة منها، كلو جدا...( كاف مدريد ، نيويورؾ ، األردف ، بلجيكا ،

  .كالعديد من اعبهات اؼبعركفة ُب اؼبملكة 

  
  الرؤية منابع: 

ر عبلقة اإلنساف بالطبيعة ، ك تأثر ضباس باالنطباعات الريفية ، كالبيوت كالناس اليت تأخذ من توات: نطباعات الريفية اال _

 .نفعاالت اللونية بعبث طفوٕب ُب األلواف كاألشكاؿ اؽبندسية اؼبنظمة ؽبا كاؼبثلث كالدائرة كاؼبستطيل كاؼبربع اال

س اؼبفردة الًتاثية بأشكاؽبا كاليت ربمل الطابع العسَتم ، كاليت صاغها بأسلوبو تناكؿ ضبا :الموروث الشعبي العسيري _ 

مستفيدا من صباليات اؼبكاف العسَتم اػباص متجاكزا النقل كاحملاكاة كؿباكلة التجديد كاالبتكار من خبلؽبا ، التجريدم 

اػببلبة كعاداتو كتقاليده كفكره ،كلقد صاغ من عاش كتشرب قيم ثراث اعبنوب كتأثر بطبيعتو " حيث  كمعطيات بيئتو اػبصبة ،

يقـو عبد اهلل ضباس دبعاعبة الواقع كالًتاث كيتفاعل مع الطبيعة " كما ، (  َُّ، ََِْالعبد ) " تلك التأثَتات عملو الفٍت

اء مًتابط مع مواد بأسلوب وبمل قيما كمضامُت خاصة بو ، كما استخدـ الوحدات التجريدية كالدالالت الشعبية بتناغم لو٘ب كأد

ا موضوع ككيبكن اعتبار عبد اهلل ضباس أحد الفنانُت الذين ذباكز"  (ّٔىػ ، ُِْٖالسناف ) " ككسائط متعددة كـبتلفة بأسلوب ذبريدم

 (. ٓٗ،  َََِالسليماف )  "احملاكاة إٔب استغبلؿ اؼبعطى الًتاثي ُب أهبا جبمالياتو كفطريتو 

  الليـ الفنية: 
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تصوير عبد اهلل يدخل " حيث بطريقة يغلب عليها الطابع اؽبندسي ، لوب التجريدم الرمزم ُب أعمالو ازبذ ضباس أألس

ضباس حيز البيئة البصرية كيعمل على التجرد لعناصر البيئة ُب تكوينات متعامدة ، كما أهنا تقع ُب حركية اػبامة ، مع تنوعها من 

، كىو يؤاخي بُت العناصر اؽبندسية كاؼبثلث كاؼبربع كالدائرة كالشخوص النسائية  خبلؿ عملية التدمَت كإعادة البناء ؽبذه العناصر

 يعد ضباس من الفنانُت الذين سعوا إٔب ذباكزك .( ْٗىػ ، ُِْٖالسناف ) "بَتية فيها من التجريد كالتمثيلاحمللية ، كُب أسلوبو تع

 سبيز هبا كاليت تعد دبثابة جداريات تصويرية ، حيث تًتاكح أعمالو الكبَتة اليت ، حيث عرؼ يبساحاتاللوحة اؼبألوفة  مساحات

، َََِمًتا كاليت عرضها ُب العاصمة الفرنسية باريس عاـ َٖسم كصوال إٔب أكرب لوحة لو كاليت تًتاكح َّحجـو لوحاتو مابُت 

، كما شارؾ  مرظبو اػباص دبدينة جدةذلك ُب كيقوؿ ضباس عن الفًتة الزمنية اليت استغرقها إلقباز اللوحة اهنا ذباكزت العامُت ك

. مًت طوال ُب مدينة ديب ََُبلوحة تبلغ طوؽبا 

 
 ىـ أعمالو تحليل أل: 

رؤية تشكيلية فبيزة ربمل تبسيطا ككصفا غنائيا لدراما (  ُُِ، ُُُ، َُُ) أعمالو ُب األشكاؿ س من خبلؿ يقدـ ضبا

لواف اإلكريلك األساسية كىي األضبر كاألزرؽ كاألصفر ، كاأللواف اؼبتفرعة ستخدامو ألساطة اؼبعاعبة اللونية كابكحي إٔب بتشعبية ، 

سبيزت عناصره كخطوطو  كقد، حبيث تبعث اإلحساس بالدؼء كاغبرارة ُب آف كاحد ،  ادرجاتوتمنها كىي الربتقإب كاألخضر ب

كشكل القبة اجملردة ، كما رمز للشخوص  ،حيث تغلب على اللوحة اؼبثلثات كاؼبربعات العشوائية  التجريدمبالطابع اؽبندسي 

 .اؼبصلُت دبجرد دكائر رمزية كأكد خطوطو باللوف األسود الذم يتميز بو ُب صبيع أعمالو التجريدية 
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(  112)اٌْىً 

َ ، أوو٠ٍه 2003عجلهللا ؽّبً ، 

عٍٝ ف١ِ ٚلّبُ  

(  174، ِٛلع إٌىزوٟٚٔ) 

 

( 111) ٚ  ( 110) اٌْىً 

عجلهللا ؽّبً ، أوو٠ٍه عٍٝ ف١ِ 

ٌٍعًّ اٌٛاؽل   100×200ٚلّبُ 

اٌغّع١خ اٌعوث١خ اٌَعٛك٠خ ٌٍضمبـخ ) 

( ٘ـ 1424ٚاٌفْٕٛ ، 
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 Abbdulrahman Al-sulimanعبد الرحمن السليمان   

ـ ُٓٓٗ/ ىػ ُّٕٓ
 

) حصل على شهادة معهد اؼبعلمُت ٍب كلية اؼبعلمُت "اؽبفوؼ ، _ ىػ مدينة األحساء ُّٕٓعبد الرضبن السليماف من مواليد 

للفنوف رئيس ؾبلس إدارة اعبمعية السعودية  كىو، كيعمل مدرسا للًتبية الفنية ُب مدينة الدماـ باؼبنطقة الشرقية ، ( تربية فنية

ـ ، نشر العديد من كتاباتو الفنية ُب عدة ؾببلت كصحف ُّٖٗالتشكيلية ، كؿبرر الفنوف التشكيلية جبريدة اليـو السعودية منذ 

) على اؼبستول احمللي كالعاؼبي ، كما قاـ بتأليف عدة كتب فنية كمنها كتابو الذم يوصف اغبركة التشكيلية السعودية ربت اسم 

، عمل رئيسا لعدة جهات ، نظم كشارؾ ُب عدة معارض كندكات ُب اؼبملكة ،  َََِالذم صدر عاـ ( ٕب مسَتة الفن التشكي

كأقاـ العديد من اؼبعارض الشخصية لو ، كما حصل على جوائز كشهادات ؼبشاركتو ُب مسابقات كمعارض ـبتلفة ، كلو مقتنيات 

. كسيك ، كاؼبتحف الوطٍت باألردف من قبل جهات عديدة حكومية كخاصة كأنبها متحف الثقافات بآب

 
  منابع الرؤية: 

دات التعبَتية على مسطح تصويرم وبتوم اجتوالفٍت لدل السليماف مزهبا من اال يعد العمل :التراث الشعبي واإلسالمي   

ة عملو ىذا ضمن كازبذ من الرموز كالدالالت الشعبية كاألىلة كالنخلة كالنوافذ مفردات لصياغ" على عناصر كرموز مكانية ، 

كيعتمد عبد الرضبن السليماف على استلهاـ الًتاث بقصد التأصيل ، فيستخدـ " ، كما  ( ِٔ،  ُٖٗٗاؼبوسى ) " اؼبنهج التجريدم 

الرموز الزخرفية كالعناصر اؽبندسية للفن اإلسبلمي ُب تكوينات ؾبردة مليئة باأللواف النابعة من اغبياة كاليت تناكؽبا بإحساس مرىف 

 (. ّْىػ ، ُِْٖالسناف  ) " بإيقاع تشكيلي ك

 

 الليـ الفنية : 
كتقدـ السطوح إٔب _ الباؾ راكند_ سيادة اللوف األسود ُب خلفية األعماؿ " امتازت أعماؿ السليماف ُب الفًتة األخَتة بػ 

يدع العُت تتجاكر بصريا مع األماـ كاليت ربمل الرموز ك اإلشارات كىو بذلك ىبدـ اؼبوضوع بأف يهمل اػبلفية عن قصد لكي 

اؼبوسى )    "العمل كالذم اىتم بالرؤية البصرية كاليت ىي ؾبتمعة توصل اؼبضموف الفكرم الذم يهدؼ الفناف إٔب إيصالو إٔب اؼبتلقي 
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مرة ككاثقة ، إذ فانو كاحد من الفنانُت الشباب الذين يعاعبوف إشكالية اإلضاءة ُب اللوحة العربية اغبديثة معاعبة مث(."  ِٔ،  ُٖٗٗ

يعمد الفناف إٔب تقميش  مسطحو التصويرم بالعنصر اؼبضيئة جملرد إبراز القوة الكامنة ُب اؼبعتم ك تبياف مدل أنبيتو كعنصر أساسي 

لوحتهم من ؾبرد  ك ليس كخلفية ك الفرؽ كاضح بُت ىذا الذم ينتجو السليماف ك ما ينتجو العديد من الفنانُت الذين تتكوف

 (.ـ  ُٖٗٗالقيسي  )  "خلفية عناصر ك 

 

  تحليل ألىـ أعمال الفنان: 

اليت أدرجها ربت ؾبموعتو اليت أظباىا ؾبموعة أماكن العناصر التشكيلية (   ُُّ) استخدـ السليماف ُب لوحتو شكل 

ا التجريد ربقيق اإلسبلمية بشكلها الرمزم ، خصوصا األىلة كالقباب اليت استخدمها ُب أعمالو بشكل متكرر ، كأراد عرب ىذ

أجبدياتو البصرية كاليت يتلقاىا اؼبتذكؽ لفنو من خبلؿ اػبط كاللوف ، كىنا قد قسم اللوحة إٔب جزئُت متباينُت اعبزء العلوم الذم 

 ىا كماايشكل سرابا لعناصره كمفرداتو كاعبزء الذم يشكل اغبيز األكرب كالذم ساد عليو العتمة كاللوف األسود ، كىنا العناصر نر

ىذا الفناف عندما يرسم يقرر كل إضافة خطية أك لونية على ضوء ما كضعو سابقا ، " لو تكوف ُب مقدمة الصورة ، كقبد أف 

فاؼبستطيل اللو٘ب الواسع يلقي ذاتو تلقائيا لتبدأ عملية اإلشارة إٔب اؽبوامش أك اغبواشي اؼبشحونة بالعناصر ، ٍب تبدأ عند الفناف 

 (.ـ ُٖٗٗالقيسي ) "من خبلؿ التصادـ بُت اؼبعتم كاؼبضيء، بُت اغبار كالبارد ،أك بُت اللوف كنقيضوعملية اإلفصاح اللو٘ب 

كاؼبندرج ربت ؾبموعة حفريات الذاكرة فنجد القمر ُب منتصف اللوحة ، كاللوف األسود كدرجات (  ُُْ) أما الشكل الثا٘ب 

. كط رمزية ذبريدية باللوف األبيض كبعض الدكائر ُب أعلى اللوحة األزرؽ تسود العمل لتوحي بالليل اغبالك ، مع إضافات ػبط
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(  113) اٌْىً 

ِٓ ١ٌٍَّبْ ، عجل اٌوؽّٓ ا

، أٌٛاْ 1ؽفو٠بد اٌناووح

ٍُ ،ِمو 95×120ى٠ز١خ ، 

. 1982َعو٠لح ا١ٌَٛ ، 

(  137ِٛلع اٌىزوٟٚٔ ، )  

 

(  114) اٌْىً 

ِٓ عجل اٌوؽّٓ ا١ٌٍَّبْ ، 

، أٌٛاْ 2ؽفو٠بد اٌناووح 

ٍُ، ِزؾؿ 95×95ى٠ز١خ ، 

. َ 1985اٌفٓ األهكٟٔ ، 

(  137ِٛلع اٌىزوٟٚٔ ، )  
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 :أىـ أعمال التصوير التجريدية التعبيرية للفنانين السعوديين في المملكة 
 

التعبَتية ُب مسَتة حياهتم الفنية ، خاصة ألهنا تصف اؼبشاعر  ريديةللتجىناؾ العديد من الفنانُت السعوديُت الذين تطرقوا      

كاالنفعاالت من خبلؿ اللوحة الفنية ، ؿبققة اغبس التعبَتم من فرح كحزف كصراع ُب تناغم موسيقي باللوف كالشكل ، حيث 

:  نذكر ما يأٌبىباطب اؼبشاعر من كراء العمل الفٍت كمن أىم الفنانُت 

 

 Mohammed Al-saleem   محمد السليـ
ـ ُّٖٗ/ ىػ ُّٕٓ

 
ـ ، كبدأ نشاطاتو الثقافية ىناؾ ، ٍب ُّٖٗباؼبملكة العربية السعودية عاـ  ُ(مرات)كلد ؿبمد موسى السليم ُب قرية "     

رضا مع ُُٓمعرضا شخصيا كاشًتؾ ُب أكثر من  ّٔ، أقاـ رضبو اهلل  (ُُٓ،  ََِْالزيد )  "بعد ذلك إٔب مدينة الرياض انتقل 

ـ أنشأ مؤسستو دار الفنوف السعودية اليت توفر ُِٕٗكُب عاـ " صباعيا ، كحصل على عدة شهادات من جهات ـبتلفة ، 

( ّْ،  ََِْالزيد ) " احتياجات الفنانُت التشكيلية من أدكات كمواد كأجهزة دعما للحركة التشكيلية السعودية 

 

  منابع الرؤية: 

ُب لوحات السليم بطبيعتها اعببلية كسهوؽبا ككدياهنا ككاحاهتا ، كعادة ما  مهمكر للصحراء حض :الطبيعة الصحراوية 

مع اغبرؼ العريب حيث تظهر العبارات ضمن  ذبريدمتظهر أعمالو من خبلؿ صياغات متفاكتة مع أسلوبو ؼبزاكجة أسلوبو اؿ

فقيا ينحصر غالبا ُب كلمة أك عبارة ، أك كما يبنح الفناف السليم اغبرؼ امتدادا أ" خطوط ذات ألواف صحراكية متدرجة ، 

  (.ت .السليماف د) " يتبلشى ُب تكوين شكل وبمل قيمة تعبَتية 

 

                                                
تبعد عن الرٌاض إلى الشمال العربً بمسافة حوالً ،  عربٌة السعودٌة بالمنطقة فً منطقة الوشم فً نجدتقع مدٌنة  مرات فً وسط المملكة ال 1

وهذا ٌدل على أن مرات . وجاءت تسمٌة مرات نسبة إلى إمرئ القٌس الكندي الشاعر المعروف وقٌل نسبة إلى إمرئ القٌس التمٌمً . كلم 143

 .بلدة قدٌمة نشأت فً العصر الجاهلً 
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كىو بذلك من أنشأ مدرسة أك اذباه  لذا لقب ؿبمد السليم برجل الصحراء ، كذلك لشغفو الواضح بالصحراء كامتدادىا

ع يسر٘ب أف أقدـ ىذا األسلوب هنجا ؼبدرسة ُب اإلبداع الفٍت ُب حقل كبكل تواض: " كتفرد هبا ، كذكر ُب ذلك قولو ( اآلفاقية)

الفنوف اعبميلة اظبيها اآلفاقية ، كمدرسة فنية ربمل خصوصية إنساف الصحراء ، ككأكؿ مدرسة سعودية ُب ؾباؿ الفنوف التشكيلية 

 (. ُّ،  ََِْالزيد ) " العاؼبية 

  
 الليـ الفنية : 
 قبدىا من خبلؿ خطوطهاكاليت ند الفناف ؿبمد السليم ، كمثاؿ للفن السعودم اؼبعاصر ، حُت نتأمل إيقاع اللوحة ع" 

كىو ما أظباه باآلفاقية كاليت ،  ( ٕٔ،  ُُْٓالسيد ) "اد فن مرتبط باإلنسافإيج كؿباكلةالتجريدية  سبتاز بالتعبَتية_ كمساحاهتا التشكيلية

التشكيل العريب اؼبعاصر ، حيث يبنح الفناف السليم اغبرؼ امتدادا أفقيا ينحصر  تعد كاحدة من التجارب اؼبشرقة كالبارزة ُب عآب

. ُب كلمة أك عبارة ، أك يتبلشى ُب تكوين وبمل قيمة تعبَتية

 

  ألىـ أعمال الفنانتحليل : 

أفقيا حبيث يعطي أف التكوين يولد من اإليقاع الذم يتمركز ُب كسط اللوحة تقريبا كيبتد (  ُُٔ، ُُٓ )قبد ُب الشكل      

انطباعا باستمراره إٔب ما بعد إطار اللوحة ، ليعطي إحساسا بإيقاع رماؿ الصحراء ، ٍب يصعد من كسط اللوحة ألعلى كألسفل 

، كعادة ما يستخدـ السليم رضبو اهلل لونا كاحدا بدرجاتو ُب حد ُب الدرجات الضوئية كاللونية ُب تناغم إيقاعات خطية لونية تت

.  ٘ب الواحد العمل الف

 

 

 

 

 



 174 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

(  116) اٌْىً 

ِؾّل ا١ٌٍَُ ، رى٠ٛٓ 

( 137، 2004اٌي٠ل  )  

 

(  115) اٌْىً 

ِؾّل ا١ٌٍَُ ، رى٠ٛٓ 

( 133، 2004اٌي٠ل  )  
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 Abdlhalim Reawe   عبد الحليـ رضوي
ـ ُّٗٗ/ ىػ ُّٖٓ

 
كدرس ُب مدارسها كنشأ ُب بيئتها عصاميا ؿببا  ،ـ ُّٗٗ/ ىػ ُّٖٓ عاـ  كلد عبد اغبليم رضوم ُب مكة اؼبكرمة"     

.. ـ بداية غبياة فنية ثرية دبشاركتو ُب أكؿ مسابقة صباعية بُت طلبة اؼبدارس الثانوية ُب الرياض ُٖٓٗ/ىػُّٖٕاـ للفن ، كاف الع

ـ حاصبل على ليسانس فنوف الديكور من أكاديبية الفنوف اعبميلة ُْٔٗـ كأهنى دراستو عاـ ُُٔٗسافر إٔب إيطاليا ُب العاـ 

اقتنت أعمالو عدة متاحف ُب اسبيا " ، كذلك  ( ُٖ،  َََِالسليماف )  "ـ ُِٔٗاـ رضو الفردية عمعا بركما كفيها أقاـ أكؿ

كساـ القائد من الربازيل عاـ : جائزة معنوية ،كمادية منها ( ْٕ)حصل على . بأسبانيا كاؼبغرب كتونس ك ريودم جانَتك كغَتىا 

،  َََِالسليماف ) " كمنحوتة معظمها ُب مدينة جدة ؾبسما صباليا ( ْٓ)عمبل فنيا ، كلو (  ََّٓ) ـ ، أعمالو تتجاكز ُْٖٗ

 .عاما بعد مشوار فٍت طويل يشهد لو التاريخ  ٕٔـ  ُب عمر يناىز ََِٔكلقد توُب رضوم عاـ  ( ِٖ

 

 منابع الرؤية : 

ناف إف قراءة تشكيلية للوحة عبد اغبليم رضوم ، سوؼ ترسم أمامنا كقبل كل شيء إصرار ىذا الف" : البيئة الشعبية _ 

إنو ال يهدؼ ىنا قطعا إٔب تثبيت ما ىو ثابت ُب الطبيعة ، بقدر ما يهدؼ إٔب منحنا صورة .. على افعاـ اللوحة باغبركة اؼبستمرة 

 ُّ، ُْٖٗالقيسي ) " مل ، نقطة جذب لعُت اؼبشاىد عاغبركة الضوئية اليت تشكل من خبلؿ التفافاهتا اؼبستمرة ، كسبركزىا ُب بؤرة اؿ

.) 

لديو يرتكز على خواصو اإلسبلمية ، حيث  الرمزكاؼبلفت ُب أعماؿ الفناف الرضوم أف " : ث اإلسالمي الترا_ 

( سك ماألراب)حركات األىلة ، كاستدارت قباب اؼبساجد ،كتناغم اؼبثلثات تطرح صيغة من صيغ استلهاـ فن 

إسبلمي ظهر لدل األندلسيُت ٍب انتشر ُب أكركبا حيث كيعد فن األرابيسك فن " (. ُّ، ُْٖٗالقيسي ) " الثرم دبعطياتو الغنائية 

موقع إلكًتك٘ب )" ، كىو يشكل زخارؼ متداخلة كمتقاطعة سبثل أشكاال ىندسية كزىورا كأكراقا ؾبردة  ُٔك ُٓالقى ركاجا ُب القرف 

،ُِْ  .)
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استقلت شخصيتو كاىتم بالًتاث  كمع مركر الزمن ربوؿ فنو إٔب رمزم تعبَتم كبعدىا" بدأ الرضوم فنو بداية كاقعية كلقد 

كالتاريخ كالعادات كالتقاليد كحضارة اؼبملكة العربية السعودية كخاصة الفلكلور الشعيب ، لوجود اغبركة كالديناميكية اؼبستمرة ُب 

 أعمالو مع احتفاظو باألسلوب االنطباعي اغبركي كذلك بقصد عدـ فقداف قيمة اؼبوضوع اعبوىرم على سطح اللوحة كخاصة

فاإليقاع اؼبستلهم من الزخرفة العربية على سبيل اؼبثاؿ ، ٓب يفارؽ لوحتو ُب ـبتلف "   (. ٖقنديل ، ) " الرقصات الشعبية اػبليجية 

(.  ُّ،ت .يوسف د) " اؼبراحل األسلوبية 

 
  الليـ الفنية: 

ذلك ُب تعاملو مع اللوحة ، حيث ينطلق اؽباجس التعبَتم لدل الرضوم من إحساسو الداخلي كدبا تشعر بو الذات كإظهار 

: قرب اعبانب التشخيصي ُب تعبَتية مبت بفعل التقاط الفناف ؼبثل الرؤيا التصويرية الذم يتمثل ُب " 

 .اقتطاؼ حركة اإلنساف دكف الدخوؿ ُب إيضاحات الصورة  .ُ

 .اؼبتكامل  ذبانس ككحدة العبلقة بُت اؼبفردات التشكيلية لدرجة الوصوؿ إٔب ما يشبو النص التشكيلي .ِ

رفع اؼبستول التقٍت األدائي ُب اللوحة لدرجة إلغاء الفارؽ بُت الشكل كاؼبضموف الذم سعى التعبَتيوف إٔب إبرازه  .ّ

 (.ُٓ، ُْٖٗالقيسي ) " عمدا 

 

  ألىـ أعمال الفنانتحليل : 

عبَتم بشكل ذبريدم ت ظمتاغبياة ُب اغبارة الشعبية كؾبموعة اؼبنازؿ القديبة اليت ف( ُُٖ، ُُٕ) يشكل العملُت شكل 

ز بو الفناف عبد اغبليم رضوم ، كما تناكؿ العديد من اؼبفردات الشعبية الًتاثية امتاالذم كىو األسلوب  يلعب فيو الرمز دكرا رئيسان 

،  ركح زخرفية إسبلمية، كيشكل تناغم اؼبثلثات ُب العمل شكل الطَت كاألىلة كقباب اؼبساجد  كاؼبستمدة مناليت يستخدمها 

ُب أماكن  الفرشاةُب أسلوب الرضوم اؼبتبع ُب أعمالو التصويرية ،حيث يركز تكرار ضربات  مهمادكرا  ضربات الفرشاةكتشكل 

األلواف القاسبة كالًتابية اليت )   ( شكل يسود العمل . مثل ما نراه ُب العمل األكؿ الدائرة حوؿ الطَت  إلبراز بعض األشكاؿمعينة 

على شكل القباب كاليت تعطي القديبة كالركاشُت ، أما العمل الثا٘ب فألوانو جريئة قوية كأشكالو التجريدية  ءأجواء األحياتعكس 
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اللوحة إٔب أجزاء كجزيئات مع تناغم الشخوص كالزخارؼ  ، كبتحليلضباية عبموع األشخاص اجملردة ُب الفراغات اؼبوجودة أسفلها 

. الشعبية دبا يكمل اللوحة 

 

 
 
 

 

 
 

 

(  118 )اٌْىً 

عجل اٌؾ١ٍُ هٙٛٞ ، ى٠ذ 

عٍٝ لّبُ 

د ، .لٕل٠ً ، ْ٘بَ ك) 

32 )

 

(  117) اٌْىً 

عجل اٌؾ١ٍُ هٙٛٞ ، 

٘ـ  ، ِٕبىي لل٠ّخ ، 1403

× 150ٌٛؽخ ى٠ز١خ ، 

100 ٍُ

اٌم١َٟ ، عّواْ ) 

1984 ، َ122  )
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Abdullah Nawawi   عبد اهلل نواوي 
ـ ُْْٗ/ ىػ ُّْٔ

 
، كبعد دراستو ( جركؿ ) ىػ ، حيث ترىب كنشأ ُب حارة تسمى ُّْٔكلد الفناف عبد اهلل نواكم ُب مكة اؼبكرمة ُب عاـ       

بدأ حياتو الفنية بعد زبرجو من اؼبعهد العلمي ، كنظرا ؼبوىبتو الفنية . ىػ ُّّٖم عاـ االبتدائية التحق باؼبعهد العلمي االبتدائ

. الفذة فقد أككل إليو منذ ذلك التاريخ تدريس مادة الًتبية الفنية من قبل رئاسة التعليم جبدة 

ىػ ُّّٗىػ ، ٍب عاد إٔب جدة عاـ ُّٖٖكنظرا لنشاطو اغبيوم اؼبلموس ًب قبوؿ التحاقو دبعهد الًتبية الفنية بالرياض عاـ     

ىػ ًب ابتعاثو للواليات اؼبتحدة األمريكية إلكماؿ دراستو ُّٓٗالسعودية اؼبتوسطة ، كُب عاـ ليعمل معلما للًتبية الفنية باؼبدرسة 

اب جبدة ، ككما تؤب بعد ذلك ُب أرض الوطن قيادة دفة النشاط الفٍت باإلدارة العامة لرعاية الشب.  ىػَُُْالعليا كذلك عاـ 

أشرؼ على العديد من الربامج الفنية كاؼبسابقات الفنية كمراكز اؼبوىوبُت ككرش العمل للمعلمُت ، كالدكرات التدريبية كغَت ذلك 

كما أقاـ النواكم عدة معارض شخصية كشارؾ ُب عدة معارض صباعية عاؼبية كؿبلية ، كشغل عدة مناصب رئاسية ، كما . 

من عدة جهات ـبتلفة كلو مقتنيات عديدة ُب فركع حكومية كخاصة من بينها مطار اؼبلك خالد ُب  حصل على عدة جوائز

) الرياض ، كمتحف أمانة مدينة جدة كغَتىا ، كلقد مثل اؼبملكة ُب عدة مؤسبرات عاؼبية مثل مؤسبر الفنانُت العاؼبيُت بفنلندا 

. باعبمعية العربية السعودية للثقافة كالفنوف فرع جدة  ، كىو حاليا يشرؼ على عبنة الفنوف التشكيلية( ىلنسكي 

 
 نابع الرؤية م: 

اىتم النواكم دبعطيات مكانو فرسم بإوباءات أجواء مكة اؼبكرمة ، كعلى كبو تتبسط " : مكة المكرمة  البيئة الشعبية في_    

ر حرية بُت اختيارات شعبية كاؼبعمار ، كالناس فيو العناصر ، دبا وبافظ على ىيئتها ، إال أف ىذه الصياغة اؼبتحفظة بدت أكث

ككائنات حيوانية كطيور كغَتىا ، إٔب مواضيع الًتحاؿ كالقوافل كالرقصات كحركة الناس على ألواف من تأثَت الصحراء كحرارة 

 (  ُُْىػ ، ُِْْالسليماف ) " إٔب رؤل سرابية أك دخانية مشسها ، كانعكاسها على الكثباف الرملية ؿبوال أشخاصو 
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كاف لرسـو األطفاؿ أنبية خاصة ُب رسومو ، حيث ال زبلو أعمالو من تأثَتاهتا كذلك لطبيعة عملو : رسوم األطفال _     

كرئيس لشعبة الًتبية الفنية بالنشاط الطبليب ُب إدارة تعليم اؼبنطقة الغربية ُب فًتة من عمره ، حيث قدـ حلقات من برنامج 

. يوف اؼبملكة العربية السعودية خاص برسـو األطفاؿ لتلفز

كما عاِب الكثَت من القضايا ُب لوحاتو التشكيلية يستلهم اؼبرأة بلباسها العتيق ك الركاشُت كالبحر بأسلوب "  :المـرأة _     

. ( ُٖىػ ، ُِْْاؼبغريب ، عبد الرضبن ) " ذبريدم 

 

  الليـ الفنية: 

البنائية ُب اللوحة على اؽبارمو٘ب اػبطي كما وبدثو عنصر اػبط من تأثَت درامي ، كمن يعتمد دائما ُب أعمالو إٔب " النواكم        

اتزاف عن طريق اذباىات مساره ُب اغبركة، كباستخداـ عنصر اػبط كإطار لؤلشكاؿ كاؼبساحات اللونية ، كخرجت اللوحة ككأهنا 

 .(ظريف ، ظبَت ، ؾبلة الفيصل ) " قطعة من الزجاج اؼبعشق 

يز باستخدامو لؤللواف الصحراكية األصيلة األضبر كاعبوزم كاألزرؽ السماكم كمشتقاهتا ، ما عبأ إليو الرساموف البيزنطيوف ًبكما     

ة أتباع الكنيسة الشرقية اليت هنت عن تصوير األشخاص بشكل هبردىم من الواقعية ، فلقد حوؿ النواكم أشخاصو إٔب رؤل سرايب

.  أبنية اؼبدينة كزخارفها ، كانسجامها مع أجزاء اللوحة بدكف أرجل تشمخ بُت أك دخانية

 
 الفنان تحليل ألىـ أعمال : 

وبدثو عنصر على البنائية ُب اللوحة كاؽبارمو٘ب اػبطي ، كما (  ُُِ، َُِ،  ُُٗ )تعتمد أعماؿ الفناف ُب األشكاؿ      

 كسبيز أعمالو بوصفواليت ربدث اغبركة ُب اللوحة ،  الفرشاة اتمن تأثَت درامي ، كمن اتزاف عن طريق اذباىات كمسار اػبط

.  اليت تتميز باالستطالةالنهايات اؼبفتوحة  تلخيصية كذبريدية مبسطة حيثلؤلشخاص بطريقة 

كيشكل اللوف ُب أعماؿ النواكم اعبزء األكرب بعيدا عن تفاصيل اللوحة حيث قبد اعبرأة اللونية كالعفوية اؼبتناىية ُب ضربات    

. تو فبا وبدث ظباكات لونية تضفي طابعا ذبريديا تعبَتيا فبيزا فرشا
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( 120)اٌْىً 

عجل هللا ٔٛاٚٞ ، ى٠ذ عٍٝ 

لّبُ ٚفبِخ اٌْبُ 

(  حِغّٛعخ فبٓ) 

 

( 119) اٌْىً 

عجلهللا ٔٛاٚٞ ، ى٠ذ عٍٝ 

وبٔفٌ  

(  ِغّٛعخ فبٕخ) 
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(  121) اٌْىً 

عجل هللا ٔٛاٚٞ ، ى٠ذ عٍٝ 

لّبُ ٚفبِخ اٌْبُ 

(  ِغّٛعخ فبٕخ) 
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 Taha Al-saban    طو الصبــان
ـ ُْٖٗ/ ىػ ُّٕٔ

 
ـ ، كعُت رئيسا لعدة جهات فنية ُب اؼبملكة العربية السعودية منذ عاـ ُْٖٗنة مكة اؼبكرمة عاـ كلد طو الصباف ُب مدم    

ـ ، من ضمنها صبعية الثقافة كالفنوف كبيت التشكيلُت جبدة ، لو العديد كالعديد من اؼبشاركات كاؼبعارض ُٖٗٗـ كحىت ُٕٓٗ

ـ ككاف أكؿ ُٕٔٗشكر من جهات عدة ، بدأ مشواره الفٍت عاـ العامة كالشخصية ، كحصل على العديد من اعبوائز كشهادات اؿ

معرض شارؾ بو ُب ذلك العاـ ُب مركز الفنوف اعبميلة جبدة ، كلو عدة مقتنيات من قبل عدة جهات مثل مطار اؼبلك عبد العزيز 

. كمطار فهد كمطار اؼبلك خالد الدكٕب ، كمتحف العآب العريب بباريس كجهات أخرل 

 
 ة منايع الرؤي: 

يعترب العنصر البشرم من العناصر اؼبهمة ُب أعماؿ الصباف ال " : البيئة السعودية بما فيها من عناصر بشرية ومعمارية _ 

ة الطوؿ تطاكؿ قيقل أنبية عن العنصر اؼبعمارم كقد تأثر شخوص الفناف ُب بنائها بولعو باؼبعمار فجاءت ُب أغلب األحياف فار

 .( ِٕ، كماؿ  ) "اؽ تارىبي مع النباتات القديبة كُب التحاـ نسيجي مع األزقة كاغبارات ىاماهتا عناف السماء ُب عن

من خبلؿ اؼبفردات التشكيلية " تشكل أعماؿ طو الصباف تناغما بصريا  :المفردات المستوحاة من البيئة السعودية _ 

ف حكايات ، كىذه الشوارع كاغبوارم كما يدب هبا من اؼبستوحاة من البيئة السعودية فتلك البيوت القديبة كما تسجلو جدراهنا ـ

نشاط إنسا٘ب ، كالبحر كما يشق سطحو من مراكب كما تغوص فيو من كائنات ، كاغبصاف دبا وبتويو من مكنونات حسية مرتبطة 

إدريس ) " صوصية التعبَت بذاكرة التاريخ ، كالغزالف كما لديها من رقصات إيقاعية متحركة ، كالصقور كما ينطلق من بصرىا لغة ؽبا خ

 (.ْٔت ، .د

 

 الليـ الفنية : 
تعتمد " بالبيئة احمللية كمفرداهتا على التجريدية التعبَتية ، حيث اؼبتأثر أعتمد أسلوب الفناف الًتاثي اؼبكي اؼبنشأ طو الصباف 

حيث قبد اللوحة زبرج ُب شكل تركيبة (  َََِعرايب ) " مكنوزات الذاكرة  نورانية تنبلج من سديبهازحية ؽذبريدات طو الصباف على 



 183 

عضوية تندرج ربت أسلوب ذبريدم تعبَتم ، كالذم يضفي عليها الطابع اإلنسا٘ب من خبلؿ عناصره اؼبوزعة فيها كالثراء ُب 

سبثيل  كبذلك ابتعد عن" الزخارؼ كالوحدات الشعبية ، مع تأكيد البساطة كالتلخيص كاإلهباز ُب أعمالو كإلغاء البعد الثالث ، 

ارمو٘ب اللو٘ب القائم على الطبيعة ُب األشكاؿ كقاـ باستخبلص اعبوىر كعرضو بشكل جديد معربا عن اؼبوضوع ، كما حقق الو

  (. ْٕ ت،.ظريف د) " االتزاف بُت األلواف الساخنة كالباردة اؼبتمثلة ُب اؼبنازؿ كالبحر كالسماء 

 
 أعمال الفنان  تحليل ألىـ: 

تداخل فيو مبانيو اؼبعمارية تالطابع البنائي الذم  يشكلالتكوين أف صباف لطو اؿ( َُِ،  ُُٗ) نرل ُب الشكلُت 

سيطرة  متفردة ، كما قبد أف ما يبيز األعماؿكشخوصو ُب ديبومة تتسم بالتدفق التعبَتم كانصهار الشكل كاحملتول ُب بوتقة صبالية 

رض متجهة ُب  رفعة كمشوخ كبو السماء بشكل متصاعد ، فهنا يصف ظبة النمو حيث تظهر أشكالو كعناصره كأهنا تنبت من األ

، فما يبيز ىذا العمل ىو انتقاء طو  ا اؼبشربة بزرقة السماء لتعكس اؼبنطقة الساحليةالصباف مبا٘ب جدة القديبة بأثريتها كبألوانو

ر ىذا التفاعل اغبميمي مع مفردات بيئتو الصباف عناصره من أرض الواقع كمن البيئة اليومية الشعبية اليت عاصرىا ، حيث يظو

. ظاىرا على أغلب أعمالو 

كيتحقق اإليقاع البصرم الذم يولد من عبلقات اػبطوط كاحتكاؾ األدكات للسطح كحركات الفرشاة كالسكُت كالبقع اللونية     

. اليت سبيز أغلب أعماؿ طو الصباف 
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( 122) اٌْىً 

ٛٗ اٌٖجبْ 

َ ، ى٠ذ عٍٝ لّبُ ، 2000

200 ٍُ ×300 ، ٍُ

ا١ٌٙئخ اٌٍّى١خ ـٟ ٠ٕجع 

لٕل٠ً ، ْ٘بَ ، ٛٗ اٌٖجبْ ) 

( د .ِؼ ِٓ اٌّْٛاه ،كِال

 

(  123) اٌْىً 

ٛٗ اٌٖجبْ 

َ ، ى٠ذ عٍٝ لّبُ ، 1999

ٍُ ، ِمز١ٕبد 100×70

ِْوٚع ٕٟٚٛ ثوعب٠خ األ١ِو 

عجل هللا آي ٍعٛك 

لٕل٠ً ، ْ٘بَ ، ٛٗ اٌٖجبْ ) 

( د .ِالِؼ ِٓ اٌّْٛاه ،ك
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Khalif Fahd al-Ghamdiy    خليف الغامدي  فهد

ـ ُِٕٗ/ ىػ ُِّٗ

 

فهد خليف الغامدم الفناف الذم ٓب يتجاكز العقد الثالث من عمره ، من مواليد بلجرشي باؼبملكة ، حاصل على     

ُب مشاؿ جدة ، ترىب الفناف فهد خليف ُب  ماجستَت تربية فنية من جامعة أـ القرل ، يعمل مشرؼ تربوم دبركز إشراؼ

ىػ ُب معرض جامعة أـ ُُْٓبيئة فنية كمارس الفن منذ طفولتو ، ككانت أكؿ مشاركاتو الفعلية ُب ؾباؿ اؼبعارض عاـ 

فًتات حياتو ،كأقاـ عدة معارض شخصية لو ، كما حصل على العديد من  لحدإالقرل ، مارس فن الكاركتَت ُب 

الركسية ( قازاف _تًتستاف )يات من عدة جهات ـبتلفة من أنبها ثبلث لوحات مقتناه من قبل متحف اعبوائز كلو مقنت

ىػ ُب كرشة ُُْٗالبداية الفنية اغبقيقية كانت ُب عاـ " كعن بداياتو مع الفن التشكيلي كدبن تأثر من الفنانُت قاؿ . 

بصمتو ُب الساحة التشكيلية ، كال أخص بالذكر فنانا بيت التشكيلُت جبدة ، كلقد تأثرت بكل فناف مبدع ككل فناف لو 

. ُ(حوار مع الفناف ) " معينا ، كلكن كل فناف جيد 

 

  منابع الرؤية: 

بيئيت ىي منطقة الباحة " تأثر فهد خليف ببيئة اؼبنطقة اعبنوبية حيث يؤكد على ذلك بقولو : المنطلة الجنوبية _     

ارة ُب اؼببلبس كالفرش كالبسط ، حبيث أثرت ُب أعمإب حيث تظهر الرموز كالزخارؼ اليت تعترب منطقة غنية باأللواف اّب

" كيعٍت ٕب تراث اؼبملكة الكثَت فهو االنتماء كاؽبوية اليت احبث عنها من خبلؿ أعمإب .. الشعبية ُب أعمإب التجريدية 

(. حوار مع الفناف ) 

اصة كالعامة فاستخدمها لفًتة طويلة كمفردة تشكيلي أساسي أك مر دبرحلة استلهاـ الرموز اْب" لقد : الرمز _    

مكمل ألغلب أعمالو فوصل إٔب مرحلة تكوين الرموز اػباصة كاليت أصبحت سبيز أعمالو كتعترب بصمتو اػباصة  

                                                
. ّ 2008ٝاس ٛاذل٢ ت٤ٖ اُذاسعح ٝاُل٘إ ، جذج ، ح 1
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كز اجملردة ، فامتازت األشكاؿ كالـرُ(  ََِٖعسَتم ،عصاـ ) " كُب أحياف يبٍت عليها العمل كوبلها أبعاد نفسية كفلسفية 

اليت استعملها خليف بالعفوية كالفطرية اليت تعكس بساطة كتلقائية اإلنسانية كرؤية العآب احمليط بو ، كمن أىم تلك 

. الرموز األظباؾ كالطيور كالفواكو 

  الليـ الفنية : 

اؼبختلفة اؼبغلقة فجرب التكوينات .. لقد انتهى من قضية التكوين اؼبعقدة ألسلوب بناء العمل كىندسة الكادر " 

كما تغلب على أعمالو اؼبواضيع اليت "، (  ََِٖعسَتم ،عصاـ ) " كاؼبفتوحة كاألفقية كالرأسية كالبسيطة كاؼبركبة كبابعاد كثَتة 

سبثل اػبيل كالنام كاغبركفيات كالشخوص اجملردة كتفاصيل السجاد بألواهنا القوية ، كما أعتمد ُب آداءه على استخدامو 

، ُِْ) شكل . (حوار مع الفناف)  "كريلك كاعبيسو على قماش الكانفس بأسلوب التسطيح الذم اشتهر بوػبامة اإل

ُِٓ  . )

إف من أىم السمات الفنية اليت تلفت االنتباه ألعماؿ خليف ىي قوة التكوين القائم على البساطة فأعمالو "     

كسة بعناية تًتابط فيما بينها بعبلقات مشولية متكاملة ُب توصف السهل اؼبمتنع كتتضمن خطوطا قوية كألوانا جذابة مدر

عسَتم ، )  "أبعادا تعبَتية كفلسفية عميقةآف كاحد كربمل قيما بينها إبداعية عالية كتتميز حبس فٍت مرىف كتأخذ 

(.  ُِٕ) كما قبده كاضحا ُب اعبدارية رقم .(  ََِٖعصاـ

 

  تحليل ألىـ أعمال الفنان: 

ربويل اؼبربعات الشطرقبية ذات السواد كالبياض إٔب مربعات ذات ألواف ( " ُِٔ)  الشكل استطاع فهد خليف ُب

كموضوعات ملونة ُب هبجة لونية صبالية أنيقة ، كما لو كاف يقدـ سَتتو الذاتية الفنية عن ما يبتلك من أساليب كتقنيات 

، فهنا متكامل سياؽ ذبريدم تعبَتم  حبيث يشكل موضوعا ذا(.  ََِٕعبد الكرٙب ) " كموضوعات ُب عمل كاحد 

. استخدـ البورتريهات اآلدمية بأسلوبو التجريدم اغبر كًب توزيعها بشكل متوازف ُب أجزاء العمل

 
                                                

. 2008ٓواُح ذذد اُ٘ششػٖ اُل٘إ ُألعرار ػصاّ ػغ٤ش١ ، سئ٤ظ اُرشت٤ح اُل٤٘ح ، ٤ًِح أُؼ٤ِٖٔ ، جذج  ،  1
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(  124) اٌْىً 

، إوو١ٍ٠ه " اٌمو٠خ "  ـٙل ف١ٍؿ ،

ٍُ ، 80× 80عٍٝ لّبُ ، 

. ٘ـ1423

 (ِغّٛعخ فبٕخ) 

(  125) اٌْىً 

، " رغو٠ل أٌٛاْ " ـٙل ف١ٍؿ، 

إوو٠ٍه عٍٝ لّبُ ، 

. ٘ـ1423ٍُ ، 100×120

 (ِٛعخ فبٕخِظ) 
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(  126) اٌْىً 

، " ِوثعبد أهثعخ " ـٙل ف١ٍؿ ، 

ٍُ ، 90×90إوو٠ٍه عٍٝ لّبُ ، 

. ٘ـ1420

 (ِغّٛعخ فبٕخ) 
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لفصل السابع ا

التجربة التطبيلية للبحث 

  الملدمة

 ..مناطق اؼبملكة العربية السعودية ُب ـبتلفشكلت اغبركة التجريدية حيزا مهما ُب فن التصوير التشكيلي لدل الفناف السعودم     

، حيث أمكن دية ؽبذا االذباه األعماؿ الفنية التجرمكمن خبلؿ ما ًب سرده ُب الفصوؿ السابقة من دراسة لبلذباه التجريدم كأبرز 

التوصل إٔب ؾبموعة من اؼبنطلقات اػباصة بتجربة الدارسة نتيجة للدراسة النظرية اليت ًب تناكؽبا ُب الفصوؿ السابقة ، كاليت كشفت 

اؼبختلفة كتقنياتو ُب التصوير ، كمداخل الفناف  كاؽبندسية عن أف ىناؾ منابع كمصادر استلهم منها الفناف رؤيتو التجريدية التعبَتية

. كطريقة تفكَته 

كُب اؼبملكة إٔب الوقوؼ على  الفن اغبديثالدارسة من خبلؿ ربليل أعماؿ فنا٘ب التجريدية التعبَتية كاؽبندسية ُب  تكلقد توصل    

ربة التطبيقية العملية اليت حيث تعرض الدارسة فصبل للتجأىم اؼبناىج الفكرية كالفنية كالتقنية اليت استندكا إليها ُب إقباز أعماؽبم ، 

. تقـو على عدة اذباىات ذبريدية ، باستخداـ تقنيات تكنولوجية معاصرة الستحداث أعماؿ تصويرية ذات طابع معاصر 

 
 أىداف التجربة: أوال 

 ؿالعم توظيف الوحدات الًتاثية الشعبية من البيئة السعودية ُب اللوحة التجريدية كذلك دبا يسهم ُب اغبفاظ على أصالة 

 .التجريدم السعودم ، كتأكيد اؽبوية احمللية للفن التشكيلي السعودم 

  من اذباىات التصوير اغبديث كالتصوير السعودم مهمةاذباىات التعبَتية كاؽبندسية ؾاستثمار ما ًب دراستو للتجريدية ؿباكلة 

عبَتية ، للكشف عن كجود مداخل يبكن من ، كاالستفادة من بعض التقنيات اػباصة باألداء كما يتضمنو من قيم حسية كت

 .دية جديدةخبلؽبا استلهاـ حلوؿ ذبرم

  إهباد مداخل فنية مستحدثة كالتعرؼ على طرؽ أداء ـبتلفة تفيد اللوحة التجريدية السعودية اؼبعاصرة. 
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  اآلٕب كبراؾبو كاألدكات ربقيق رؤل فنية معاصرة حديثة للوحة التجريدية السعودية اؼبعاصرة ، باستخداـ إمكانيات اغباسب

 .التكنولوجية التابعة لو 

 

الحدود التشكيلية للتجربة  :ثانيا 

   لتنفيذ األعماؿ التصويرية اؼبلونة ، باستخداـ درجات أقبلـ ( ذبريبية ) قامت الدارسة بعمل رسومات ربضَتية كرككية مسبقة ،

 .الرصاص ُب ربقيق الظل كالنور للعناصر اؽبندسية 

  ـ األلواف الزيتية كألواف األكريلك كألواف تعتيق خاصة على قماش الكانفس ، كمعاعبتها بوسائط لونية متعددة ًب استخدا (

Iridescent Medium  _Gesso primer _  _ككسائط األلواف الزيتية_ اػبشب  غراء.) 

   جلود _ فلُت مضغوط _ نة شفافيات ملو_ مناديل كرؽ_ قماش الشاش ) إضافة خامات مكملة للعمل التجريدم كخامة

 ( .ؿبددات خاصة بالقماش _ قطع من الفسيفساء _ كرؽ كرتوف ملوف _ حباؿ _ طبيعية 

   ًب استخداـ أسلوب طباعة الصورة بتقنية مادة الػ (Transfer Midium  ) ، كالطباعة على خامة الشامواه ،

 .اـ اػباصة بالطباعة ، كأنواع من األخت( السلك سكرين  (كباستخداـ الشاشة اغبريرية 

برامج التصميم ك الرسوميات التجربة باستخداـ اغباسب اآلٕب كتقنياتو عن طريق استخداـ فاعتمدت الدارسة على تنفيذ أعماؿ  

، كباستخداـ القلم  Adobe Photoshop CS3 , Adobe Illustrator CS :مثل برامج شركة أدكيب اػباصة 

 .ات تلك الرسوميتنفيذ الضوئي كقاعدة الرسم الرقمي ُب 

  اؼباسح الضوئي _ الكامَتا الرقمية ) استخدمت الباحثة ُب تنفيذ تصاميم اغباسب األجهزة اؼبساعدة مع اغباسب اآلٕب كىي ك

 (.القلم الضوئي_ 

   قة من اؼبواد أنواع من اػبشب اػباص بالصور بطباعة الصور الفوتوغرافية عليو ، كاؼبعاِب بطببعد ذلك ًب طباعة التصاميم على

. اليت تضفي اؼبلمس الناعم للعمل 
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مداخل ومضامين تجربة البحث : ثالثا 

 المدخل الفكري : 

، كمن خبلؿ التعرؼ على اذباىات التجريد ُب الفن الغريب اغبديث كأىم فنانيو ،  ةالدراسة النظرم اؼبدخل عن طريقيتحقق ىذا     

ُب اؼبملكة ،  الفنانوف التجريديوفكالكشف عن منابع الرؤية كالقيم الفنية اليت تأثر هبا كبإلقاء الضوء على الفن التجريدم السعودم 

. أعماؿ الباحثة التطبيقية  دبا يثرمبالدراسة كالتحليل ُب التصوير أسلوهبم التجريدم  كاليت ًب تناكؿ

 
 المدخل الفني التشكيلي : 

ؼبختلف مناطق اؼبملكة العربية  مهماصالة ك معآب حضارية ثرية ، تشكل تراثا تستهوم الدارسة البيئة السعودية دبا ربويها من أ     

ذبارب تطبيقية ذبريدية مستخلصة من بيوت عسَت الشعبية كألواهنا ، جدة كميادينها ، أبراج العاصمة السعودية ، فقامت بإجراء 

لقديبة ، دبا ربملو من معطيات صبالية ك تارىبية لتحقيق رؤل الرياض ، أصالة اػبيل العريب ، اغبـر اؼبكي الشريف ، كالنخيل كالبيوت ا

. ذبريدية معاصرة تتوافق مع العصر اغبديث ، سواء ُب األلواف اؼبستخدمة أك تقنية التنفيذ أك اػبامة 

حدثة الذباه تنفيذ أعماؿ مست الفن اغبديثكما أرادت الدارسة من خبلؿ دراستها لبلذباه التجريدم كاػبداع البصرم لفنا٘ب     

. بطابعات خاصة على خامات ـبتلفة  اعتهااػبداع البصرم برؤية مبتكرة باستخداـ اغباسب اآلٕب كطب

 
 المدخل التلني : 

: تعتمد التجربة التطبيقية للدارسة على استخداـ ثبلث أساليب ـبتلفة 

  أساليب الطباعة التنويع ُب  كملموسة ـبتلفة ،  استخداـ األلواف كالوسائط اللونية كتقنيات معاعبة اللوحة ، كاستخداـ خامات

 .اؼبتعددة 

   كالصور الفوتوغرافية كاػبامات كأدكات الرسوميات الرقمية برامج التصميم ، أحدث تقنيات اغباسب اآلٕب كملحقاتو ك استخداـ

 .صرة تسمى بتصاميم جرافيكية اػباصة كالتبلعب بالطبقات كالفبلتر اػباصة بربنامج الفوتوشوب ، لتحقيق أعماؿ ذبريدية معا
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  كالتصغَت ُب برنامج الفوتوشوب  رار اؼبتناظر كحوؿ ؿبور كالتكبَتاستخداـ أدكات التحديد كالتعبئة كالقص كاللصق كالتك

 .ين قت كجهد فبكن بدقة كاحًتاؼ عإبكاأللسًتيًت ، إلنتاج أعماؿ ربمل طابع اػبداع البصرم ُب أقل ك

   باستخداـ نظم الطابعات الرقمية ذات الدقة العالية كاليت تسمح بطباعة درجات لونية ت باغباسب اآلٕب اليت نفذطباعة األعماؿ

 .عديدة كدبساحات كاسعة ، للخركج بالشكل النهائي للوحة التجريدية دبا يتوافق كمتغَتات العصر 

  

  تجربة البحث: رابعا 

دهتا الدارسة من خبلؿ الفصوؿ السابقة من بداية ظهور التجريد ُب العصر بعد التجريب كاؼبشاىدة كالدراسة النظرية اليت أع    

العربية السعودية  اغبركة التجريدية على الساحة التشكيلية ُب اؼبملكةكالقرف العشرين ُب الفن الغريب بالفن اغبديث ُب البدائي مركرا 

. فبيزةىذا االذباه من بصمات  كما كضعو فنانو

تعتمد على إؼباـ الدارسة هبذا اجملاؿ ، كاالستفادة برؤل من سبقها ُب داد ذبارب تطبيقية لعدة ؿباكالت ذبريدية تقـو الدارسة بإع    

تراث اؼباضي كرؤية اغباضر ، مع ، كصياغتها كتشكيلها بإحساس الفنانة التجريدية السعودية اؼبعاصرة ، باعبمع بُت  ىذا االذباه

ذبريدية معاصرة مبلئمة للبيئة احمليطة ك  تقنيات مساعدة لتحقيق أعماؿلدارسة كاستخدامها ؿمراعاة األعماؿ اؼبستخدمة بأسلوب ا

. تعايش الفرد مع القرف الواحد كالعشرين 

 :مداخل كتنقسم األعماؿ إٔب أربعة    

 البيئة السعودية  .ُ

 ( Op Art ) الفن البصرم .ِ

 ( Graphics) الرسوميات  .ّ

 ( Fotomontag)  دمج الصور .ْ
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  :ة ـة السعوديـالبيئ .1

     

، كذلك ؼبا عبدة من ( جدة عركس البحر األضبر) تشكل فكرة العمل عبلقات لونية ذبريدية لػ :   تكوين..( " 1) تجربة "       

اء للمنطقة الساحلية جدة ُب غبظاهتا اؼبختلفة ، أثن تعرب عن رؤية متكاملةفنجد الدراسة ،  فيهاأنبية بالنسبة للدارسة بسب نشأهتا 

عن حركة الثا٘ب حساسا بدؼء الشمس كحرارهتا ، كُب العمل يعطي إبزكغ أشعة الشمس على البحر كالعشب ُب العمل األكؿ الذم 

. الريح فوؽ شاطئ البحر، أما العمل الثالث فيشكل غبظات الغركب كطيور النورس كاألظباؾ بألواهنا القوية األشجار مع 

حبيث تشكل كل لوحة عمبل  الدارسة بالتعبَت عن ذلك ُب ثبلثة أجزاء مًتابطة لعمل كاحد ، كإلظهار صباليات البيئة قامت     

 ذبريديا مستقبل ، كوبتوم العمل على اإليقاعات اؼبتكررة كاالنسيابية ُب اعبزء العلوم من اللوحة كُب أجزاء متفرقة من اعبزء السفلي ،

حيوية اغبياة ، أما ُب اعبزء السفلي للعمل استعانت الدارسة باػبطوط األفقية  باغبركة اؼبستمرة اؼبقًتبة من عن اإلحساس للتعبَت

. كتكرارىا لتعطي ثباتا للعمل 

مع غراء كراؽ اؼبناديل للوحة قبل التنفيذ ، كاستخداـ أًب استخداـ األلواف الزيتية ُب ىذا التكوين ، باالستعانة دبعاعبات       

(.  ُِٖ) يد على اعبانب التجريدم التعبَتم ، شكل عليها مع التأؾأك التعتيق لتلوين لعمل مبلمس معينة كمن ٍب ااػبشب 

 

، كمنها استوحت الدارسة اؽبندسية بالنقوش كالزخارؼ الزاخرةسبتاز عسَت بالبيوت الشعبية   : 1شعبيات .. ( " 2) تجربة "    

دبا يتوافق كالرؤية ندسية مًتابطة الوشكاؿ األطوط ككر الدارسة مع اْببامتزاج ؼ، حيث ًب صياغتها التجريدية اؽبندسية القيم اعبمالية 

.  اؼبعاصرة 

تسود أعماؿ اجملموعة  اقتصرت ذبريدات العمل على األشكاؿ اؽبندسية ، كخصوصا الدائرة اليت كانت الوحدة األساسية اليتؼ     

تراكب بُت األشكاؿ ية بُت العناصر مع إحداث نوعا من اؿالديناميكالعبلقات  ربقق اليتتكرار الدكائر مع اػبطوط األكٔب ، ؼ

، ، كًب تأطَت اللوحة باللوف األسود بطريقة معينة مع خامات ـبتلفة للخركج من إطار اللوحة اؼبألوؼ  اؽبندسية اليت ُب كسط اللوحة

. فرقة لتأكيد ركح البيئة احمللية مع ظهور اغبس الًتاثي الشعيب ُب مساحات كأماكن مت
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الزيتية مع ألواف أكريلك كاحملددات اللونية ، كخامة الكرتوف اؼبلوف ، كًب التعامل مع قماش  أللوافًب استخداـ ا كُب التجربة الثانية     

(.  ُّّ)     كمن ٍب التعتيق بلوف فضي ،شكل مقصوداجوانبها لتعطي تأثَتا  ربيطالشاش كمعجوف اعبيسو ُب أركاف اللوحة حبيث 

 

مقتبسة من  ق كقبميةأرادت الدارسة من التجربة الثالثة ذبسيدا لتشكيبلت ىندسية زخرُب   : 2شعبيات .. ( " 3)  تجربة"     

شعورا دبا كراء الواقع كإحساسا دكائر ُب عبلقات متشابكة حبيث ربدث اإلسبلمي عن طريق دمج تقاطع اػبطوط ك اؿالًتاث الشعيب 

. ببل هنائية 

األلواف بطريقة التمركز حوؿ الدائرة كمن ٍب  زبداـ، كاس خاصدكائر كخطوط ُب تكوين ذبريدم من  ةندسيالوشكاؿ األتظهر  ك     

من  ، كالتدرجات الظلية اليت زبلق شيئان لتحقيق اعبرأة كالقوة للعناصر  الساخنةاالنتشار ، كقصدت الدارسة استخداـ األلواف 

.  كأعبله بعضا من الشفافية اؼبقصودة من قبل الدارسة العمل الشفافية  االنفعاالت العميقة كالغموض ، ككما يظهر ُب أسفل

، كإدخاؿ بعض اػبامات مثل قطع  من العملًب استخداـ األلواف الزيتية مع الطباعة باستخداـ الشاشة اغبريرية ُب أماكن  قدك     

(.  ُّٓ) ، شكل كطبقات من الببلستيك الشفاؼ اؼبلوفالفسيفساء كالفلُت اؼبضغوط 

 

ىندسيا مستوحى من الًتاث الشعيب ككضعو ُب صورة مستحدثة ،  يشكل العمل ذبريدا   : 3شعبيات .. ( " 4) تجربة "    

. الربط بُت اؼباضي كاغباضر ُب أسلوب حديث من حيث اللوف كالشكل ىنا قصدت الدارسة فقد 

ق اليت ربتوم على زخارؼ من النقوش العسَتية اليت جردت حبيث كيأٌب الشكل الدائرم ُب مقدمة اللوحة بألوانو الشعبية كتفاصيل   

كقبد أف اػبلفية ىنا تشكل خطوطا طولية كعرضية كمائلة . تندمج أجزاء منها مع اػبلفية ليصبح ىناؾ تناغم بُت عناصر اللوحة 

ة من األلواف الباردة البنفسجي مع االستفادتتقاطع كتلتقي ُب نقاط زكاؿ ، حبيث تتبلشى لتصور خط األفق ُب شفافية مدركسة 

. كدرجاتو مع دؾبو بنسب من األضبر لتحقيق اغبيوية ك اغبركة للعمل 

كما استعملت الدارسة األلواف الزيتية ككسائطها للتحكم ُب درجة كثافة اللوف كخفتو ، مع استخداـ معجوف اعبيسو ُب بعض    

(.  ُّٕ) ، شكل  بركزشيئا من اؿاؼبربعات كاؼبثلثات ُب الدائرة إلعطائها 
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تشكل التجربة تكوينا لعبلقات خطية كلونية ، هبدؼ التعبَت عن الًتابط الكو٘ب للمخلوقات :    خاطرة.. ( " 5) تجربة "    

 ، فازبذت الدارسة ىنا رمز الزىرة إوباء إٔب الفتاة اليت ُب عمر كىيئات كنباتات مزىرةكاليت تصور إبداع اؼبؤب عز كجل من كواكب 

ؾبسدة ذلك ُب الزىور كالتعبَت باػبطوط اؼبلتوية اليت تقطع الزىرة كتلتف حوؽبا على أهنا األفراح كاألتراح اليت تواجهها ُب حياهتا 

.  التعبَتيةُب استلهاـ رؤية ذبريدية فيها شيء من  مل على االستفادة من عنصر الرمزالعخاطرة ذبريدية فنية ، كهبذا يقـو 

لعمل استخداـ األشكاؿ العضوية كاؼبنحنيات االنسيابية مع استخداـ أنصاؼ األشكاؿ الرباعية ، فقامت كما يغلب على ا   

الدارسة بتكرار بسيط لتلك اػبطوط إلحداث إيقاعا ناذبا عن ذلك التكرار ، حيث مركر اػبطوط اؼبنحنية اؼبلونة على شكل الزىرة 

كما . العمل ، كذلك بقصد إحداث نوع من التعبَتات اإلوبائية اؼبتضمنة للعمل أماكن من كالتغيَت إٔب اللوف األسود كاألبيض ُب 

استخدمت الدارسة اللوف األسود بشكل متكرر ُب اللوحة هبدؼ التأكيد على بعض اػبطوط كبعض اؼبساحات ، كقبد الدكائر اليت 

  .الشفافية فيها  قيقتوحي بأشكاؿ الكواكب ُب جوانب اللوحة كمدل تح

معاجُت كمعاعبات ـبتلفة على سطح الكانفس كمن ٍب التلوين عليها باستخداـ كسائط كخامات ـبتلفة استخدمت الدارسة قد ك    

، ىو األسلوب اؼبتبع من قبل الدارسة ُب ىذا العمل ، حيث استخداـ قطع من الفسيفساء ُب مناطق بدال من اللوف كاليت تأخذ 

(.  ُّٖ) ،شكل لتأكيد على بعض اػبطوط كالعناصر ط الذىبية كذلك ؿالتحديد باػبطوصفة التجمع كاالنتشار ، ك

 

عربت الدارسة من اللوحة عن الفتاة اؼبتوشحة باػبمار ك خجلها كأصالتها ُب سبسكها بتعاليم دينها :   أصالة ( " 6) تجربة "    

كاؼبهرة اليت اشتهرت بأصالتها ، كما أف اػبيل من  ، كأهنا تستطيع كسر القيود كربقيق ما تريد بعفافها ، حيث شبهتها باػبيل األصيل

. أشهر األلعاب الرياضية ُب اؼبملكة 

استخدمت الدارسة درجات اللوف البٍت الًتابية لعبلقتها باللوف البشرم  ، كقصدت من ىذه األلواف كدؾبها باللوف األسود      

ت الدارسة بطباعة صور فوتوغرافية معدلة بربنامج الفوتوشوب إلضفاء الطابع الكبلسيكي على اللوحة ، كُب النصف العلوم قاـ

كباستخداـ طبقات كتغيَت للمود كالفلًت للصورة ، كبعد ذلك طباعة األكٔب عن طريق قلب الصورة ككضع مادة الًتانسفَت 
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Transfer Midium  يرش فوقها خباخ كعشرين ساعة ٍب تبلل باؼباء كتفرؾ إٔب أف تظهر الصورة ، بعد ذلك  أربع، كتركها

.  مثبت ، أما الصورة الثانية فطبعت بطابعة الورؽ على كرؽ الشامواة 

كُب اعبزء األيبن السفلي من اللوحة قامت بتمزيق الصورة كالتبلعب ُب طريقة توزيعها ، كتأخذ اغبركفيات اعبزء األكرب من اللوحة     

. بدرجات اللوف النابوٕب كالبٍت كاألسود كاألبيض 

جلد البقر كجلد السمك ، استخدمت الدارسة نوعُت من اعبلود الطبيعية فقد أما بالنسبة للخامات اؼبستخدمة ُب اللوحة      

بتوليفة معينة مع العناصر التجريدية ، كُب اعبزء العلوم قامت بتعتيق القطعة اعبلدية بالذىبيات كربطها مع القطعة اليت ُب ركن 

(.  ُّٗ) ،شكل  ات خطية متقاطعة مقصودةعبلؽاللوحة حبباؿ جلدية تشكل 
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تجربة 
 (1

 ) 
من أعمال الدارسة ، 

مال
جموعة األولى
 

من البيئة السعودية
  ،

 "
تكوين 
" 

231
 ×

180
سـ ،

س ،
زيت على كانف

 
2008
   م

شكل 
 (

128
 )
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،  أ  "تكوين " ، من البيئة السعودية  المجموعة األولىمن أعمال الدارسة ، 
 2008زيت على كانفس ، سـ ،60×77

(  129) شكل 
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،  ب "تكوين " ، من البيئة السعودية  المجموعة األولىأعمال الدارسة ، من 

 2008زيت على كانفس ، سـ ، 60×77
( 130) شكل 
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،  جـ "تكوين " ، من البيئة السعودية  المجموعة األولىمن أعمال الدارسة ، 
 2008زيت على كانفس ،سـ ، 60×77

( 131) شكل 
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، أقالم رصاص  1شعبيات ( 2)رسـ تحضيري للتجربة 

(  132) شكل 
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(  2) تجربة 

،  " 1شعبيات " ، من البيئة السعودية  جموعة األولىمالمن أعمال الدارسة ، 
  م2008 زيت وأكريلك وخامات على كانفس ،سـ ، 60×77

  ( 133) شكل 
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، أقالم رصاص  2شعبيات ( 3)رسـ تحضيري للتجربة 

(  134) شكل 
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(  3 )تجربة 

،  " 2شعبيات " ، من البيئة السعودية  جموعة األولىمالمن أعمال الدارسة ، 
 م2008ات مختلفة على كانفس ، زيت وسلك سكرين وخامسـ ،  60×77

   ( 135) شكل 
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، أقالم رصاص  3شعبيات ( 4)رسـ تحضيري للتجربة 

(  136) شكل 
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(  4 )تجربة 

،  " 3شعبيات " ، من البيئة السعودية  جموعة األولىمالمن أعمال الدارسة ، 
  م2008 زيت ومعاجين على كانفس ،سـ ، 50×70

  ( 137) شكل 
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(  5 )تجربة 

،  "خاطرة " ، من البيئة السعودية  جموعة األولىمالمن أعمال الدارسة ، 
 م2008زيت ومعاجين وخامات مختلفة على كانفس ، سـ ، 50×77

   ( 138) شكل 
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(  6 )تجربة 

،  " أصالة "، من البيئة السعودية  جموعة األولىمالمن أعمال الدارسة ، 
 م2008 طباعة وزيت وخامات مختلفة على كانفس ،سـ ، 60×77

(  139) شكل 
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 : ( Op Art) الفن البصريمجموعة 

 

كالرساـ حيث نتج لنا طريقة أخرل للرسم كىي بواسطة جهاز مع تطور التكنولوجيا كتقدـ العلم كاؼبعرفة تطورت طريقة الفناف      

. الكمبيوتر عن طريق استخداـ بعض الربامج كاألدكات اؼبساعدة إلنتاج تصميم فٍت متقن 

، حيث هبمعها اذباه كاحد كىو  ذبارب ـبتلفة األساليب األدائية موحدة التقنيةتشكل ذبارب الدارسة للمجموعة الثانية ك     

لبصرم ، كبدراسة أعماؿ الفناف فيكتور فازاريللي كاليت كاف ؽبا األثر األكرب على ذبربة الدارسة ، فتم االستفادة من اذباىو اػبداع ا

باغبذؼ كاإلضافة كالتكرار التجريدم لؤلشكاؿ اؽبندسية اؼببسطة ُب إنتاج أعماؿ تصويرية باستخداـ تقنية كبرامج اغباسب اآلٕب ، 

تألفو العُت سواء من  ابصرم ا، كاليت ربمل قيمة صبالية ُب ترابطها من خبلؿ اؼبساحات اللونية ؿبدثة خداعلتصغَت كالتكبَت كاكالتبادؿ 

. خبلؿ التباين أك التدرج اللو٘ب ُب العمل الواحد

ئر ، الذم يساعد ُب رسم الدكا Adobe Illustrator CS  أدكيب ألسًتيًت كربديدا ًب االستعانة بربنامج التصميم    

كاؼبربعات كاػبطوط بدقة كربديد ، كىو األساس ُب التصميمات ؽبذه اجملموعة مع إضفاء بعض اإلضافات كاؼبعاعبات النهائية 

صدار األخَت من عائلة األدكيب لربامج التصميم ، اإل Adobe Photoshop CS3 للتصميم باستخداـ برنامج الفوتوشوب

كاألخرل ًب  على أسطح خشبية ًب معاعبتها ، طباعة أجزاء منهاالثانية كالثالثة كالرابعة ًب كبعد االنتهاء من تنفيذ أعماؿ اجملموعة 

. مساحة كبَتة كتثبيتها على كرتوف مقول  كطباعتها على كرؽ تصوير خاص ذمتكبَتىا 

 

 يتم تكراره بطرؽ قامت الدارسة بتنفيذ التصميم داخل مساحة مربع كجعلتو األساس للعمل كمن ٍب   ( " : 7) تجربة "     

قامت برسم عدة دكائر بأحجاـ ـبتلفة تبدأ كبَتة ٍب  Elliptical Marquee Toolـبتلفة ، فباستخداـ أداة التحديد الدائرية 

تصغر شيئا فشيئا إٔب أف تتبلشى ، كيقابلها مربعات مفرغة الدكائر لتحقيق السالب كاؼبوجب ؽبذه الدكائر ،كباستخداـ أداة التحديد 

قامت برسم أشكاؿ اؼبربعات  ، كتعبئتها باأللواف اؼبختارة ، كبالعمل على عدة   Rectangular Marquee Toolاعية  الرب

. الشفافية للمربعات ُب التصميمُب التصميم الواحد حققت الدارسة  Layersطبقات 
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لتضفي بعض التمويو ( الشطرنج )  ربعات أسود كأبيض مثلُب جعل األرضية ـ Patternبعد ذلك ًب التعامل مع اػبامة    

كباالستفادة . كاػبداع ، كمن ٍب استخدمت أسلوب التكرار التناظرم للمربع إلعطاء التصميم العمق كاجتماع العناصر ُب بؤرة ؿبددة 

(.  َُْ) ، شكل  توافق مع القيمة اعبمالية للعملدرجات التصميم اللونية دبا م بتغيَتمن تقنية تغيَت ألواف التصميم قامت الدارسة 

 
نة شبكة عن عبلقات خطية متشابكة ،تتبلقى ُب نقط معينة مكو اناتجذبريديا ىندسيا  كاليت تشكل عمبل   : ( "8) تجربة "    

الذم يشكل منتصف العمل ُب شفافية كتراكب كلي كجزئي لؤلشكاؿ الناذبة عن تلك اػبطوط ، كاؼبكونة  تتقاطع مع اؼبربع الرئيس

ا الدارسة لنجمة رباعية األضبلع تتبلقى أطرافها مع حدكد اؼبربع كهنايات اػبطوط ، كاليت تكونت عن طريق تكرار بطريقة قصدتو

الطابع الشبكي فبا يتيح الفرصة لتقسيم اؼبساحة  ط أكلية لتحقيق النظاـ اؽبندسي ذماؼبربع حوؿ ؿبور، فعندما يبدأ التصميم خبطو

.  كمتوافقة صباليا ػبلق عبلقات خطية متناسقة رياضيا 

كأرادت الدارسة بعد انتهاء .  االزجاج اؼبتكسرة كلكن تكسرا منتظم نتج عمبل أشبو ما يكوف بقطعكبالتحكم ُب درجات األلواف     

ـ الدارسة بدرجة شفافية خاص من تصمي Filterالعمل أف تضيف بعض من كحدات اإلضاءة بلوف ـبتلف كذلك باستخداـ فلًت 

(.  ُُْ) معينة ، شكل 

 
ُب التعبَت عن عبلقات خطية كربقيق اػبداع البصرم عن طريق الدارسة من القيم اػبطية  تفادتاس:  ( " 10،  9) تجربة "    

ف تبلقي تلك اػبطوط الرأسية كاألفقية ُب التكوين ا كبعدىا عن بعضها البعض ، فنجد أالتحكم بسماكات اػبطوط كدرجة قربو

فاػبط األفقي كالرأسي نبا لقاء بُت قٌوتُت ُب اذباىُت متعارضُت كردبا يكوف ذلك مرجعو إٔب أف اػبط  بالتوازف ، اوبدث إحساس

تكرار استخداـ اػبطوط الطولية  أفالرأسي حبكم تعبَته عن االستقرار كالتسطيح يلعباف دكرا ُب إثارة اإلحساس بالتوازف ُب القول ، ك

. ة لعبلقات اػبطوط ُب التكوين يزيد اإلحساس بالقوة كالصبلب

كبالنظر ؼبنتصف العمل العلوم قبد أف اػبطوط أخذت شكبل بارزا للخارج ككأهنا ترل بواسطة العدسة اؼبكربة ، كقد حققت     

الدارسة ىذا التقعر للخطوط باستخداـ طريقة معينة من أدكات الفوتوشوب عن طريق التحكم ُب درجة معينة لفلًت من الفبلتر 
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ة ُب عبلقة تشكيلية كرؤية فيها تدرجات لونية دؾبت تلك اػبطوط مع اػباـمؤثرات كأمباط برنامج ، كبعد ذلك بإضافة اؼبوجودة باؿ

(.  ُّْ، ُِْ) جديدة ، شكل 

     

طابع شبكي ناتج عن تقسيم العمل إٔب عبلقات خطية  نظاـ خداع بصرم ىندسي ذم  : ( " 12،  11) تجربة "     

كاليت ربققت عن طريق اإلضافة كالتبديل كالتغَت ُب اػبطوط األكلية اليت . م متناسبة رياضيا كمتوافقة صباليا متقاطعة ُب نظاـ ىندس

. تساعد ُب بلورة الشكل الفٍت

من معينات تأخذ ُب الصغر كلما اذبهنا للداخل ، مع تقاطع مثلثات كخطوط مكونة تقسيمات  َُىكذا تتكوف التجربة     

لصورة العكسية للعمل السابق ا فهي ُُبصريا من خبلؿ ربقيق السالب كاؼبوجب للمساحات ، أما التجربة ؿبسوبة تشكل خداعا 

. كاليت ًب التحكم ُب درجة الظل كالنور لؤللواف فيها عن طريق الكمبيوتر 

اطعة كأرضية حبيث مربعات متقاؼبوجودة ُب برنامج الفوتوشوب على ىيئة  Pattern أحد األمباطاستخدمت  كُب التجربتُت    

أللواف التصميم حيث يتحقق اػبداع البصرم للعُت من خبلؿ Opacity تتناسب مع التكوين ، كبالتحكم ُب درجة الشفافية 

(.  ُْٓ، ُْْ) غبركة كاإليقاع ُب تلك اؼبربعات ، شكل ا

 
ث راعت الدارسة ىنا التنويع ُب كىي آخر التجارب للمجموعة الثانية ؾبموعة الفن البصرم ، حي   : ( " 13) تجربة "   

اإلضاءة كدرجات اللوف األسود كاألبيض ُب العمل ، كربقيق قيمة لئلضاءة ك العتامة كالذم ىو اؼبميز للشكل بالنسبة ؼبا وبيط بو ، 

خبلؿ  لدائرة منكىنا قبد التكرار اؼبتتابع للمربع الواحد كللدائرة ، كالتحكم ُب حركة اؼبربع مع إحداث العمق للمربع العلوم كؿ

البعدين كاليت تعترب من اغبٌيل اليت استخدمتها  فبا وبدث خداع العمق ُب اؼبسطح ذملداخل الشكل ،  تصغَت أحجامهم كلما اذبهنا

. الدارسة لئلحساس بالعمق ُب اللوحة اؼبسطحة 

سود كاألبيض ، كالتحكم ُب درجة فقد قامت الدارسة برسم تلك الدكائر كاؼبربعات بنسب مدركسة ، كتلوينها بدرجات األ   

(.  ُْٔ) ين البلـز من ذلك التدرج اللو٘ب ، شكل الشفافية كقوة اللوف لتحقيق التبا
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 ( 7 )تجربة 

 ( Op Art)الفن البصري  مجموعة ، ثانيةموعة اللمجامن أعمال الدارسة ، 
م 2008، سـ 40×40

(  140) شكل 
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(  8 )تجربة 

 ( Op Art)الفن البصري  مجموعة، ثانيةموعة المجالمن أعمال الدارسة ، 
م 2008،  سـ40×40

(  141) شكل 
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(  9 )تجربة  

 ( Op Art)الفن البصري  مجموعة،  ثانيةجموعة اللـامن أعمال الدارسة ، 
م 2008،  مس40×40

(  142) شكل 
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(  10 )تجربة 

 ( Op Art)الفن البصري مجموعة  ، ثانيةجموعة اللـامن أعمال الدارسة ، 
م 2008، سـ 40×40

(  143) شكل 
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 ( 11 )تجربة 

 ( Op Art)الفن البصري  وعةمجـ،  ثانيةموعة المجالمن أعمال الدارسة ، 
م 2008، سـ 40×40

(  144) شكل 
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(  12 )تجربة 

 ( Op Art)الفن البصري  مجموعة،  ثانيةموعة المجالمن أعمال الدارسة ، 
م 2008، سـ 40×40

(  145) شكل 
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(  13 )تجربة 
 ( Op Art)الفن البصري  مجموعة،  ثانيةجموعة اللـاأعمال الدارسة ، من 

م 2008، سـ 40×40
(  146) شكل 
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 : ( Graphics) ـــات الرسومي .2

تعترب الرسوميات أك اعبرافكس بلغة اغباسب ىي فن رسم ملوف كلكن باستخداـ الربامج اػباصة بالرسم ك التصميم من   

إما نقطي  برنامج جرافكسي ، كاعبرافكس نوعاف أساسياف ىبدـ الرسم كالصور يطلق عليو كأم برنامج. خبلؿ الكمبيوتر 

Bitmaps  أك متجةVectors   .

األلواف ، كتعتمد على النقاط كالبيكسبلت ُب سبثيلها ، كىذه الرسـو  كىي الرسـو اليت تنتج بعدد كبَت من : الرسوم النلطية    

 . ـ بسحبها من اؼباسحة أك ما شابو ذلكالصور اليت نقو من األمثلة عليها

 ُٔاألكثر  على" حداثيات معينة ، كغالبان ما تكوف بألواف ؿبدكدة إكىي الرسـو اليت تتعامل مع  :أما الرسوم المتجهة    

نقطية اؼبصمموف مثل ىذه الرسـو ُب التصاميم اؿ التمدد كالثبات على الشكل ، كعادة ما يستخدـ إمكانيةكتتمتع ب" لونا ن 

 . حىت تبدك غَت متجهة لتلوينها كإضفاء بعض اللمسات عليها

إلعداد مباذج رسومية معاصرة  ستخداـ تقنيات الرسم الرقمي كالفوتوشوببا ةلذا قامت الدارسة ُب ذبارب اجملموعة الثالث    

. تتفق ك زمن التطور التكنولوجي 

 

باللوف اؼبناسب ٍب تغيَت  من الدكائر بأدكات التحديد كملؤىاكعة ُب ىذه التجربة ًب تنفيذ ؾبم : ( " 14) تجربة "    

ستخداـ القلم الضوئي ُب رسم خطوطو منحنية ٍب اتشبع كقوة اللوف ، كمن ٍب ًب كدرجة  Adjustmentsدرجات اللوف من 

بقات بشكل احًتاُب ًب تغيَت كالتحكم ُب درجة التحوير ، كلدمج الط Filter – Twirlبالتدرج اؼبرغوب كمن ٍب ربويرىا بػ  ملؤىا

درجة شفافية كقيمة الطبقة نفسها ، لتحقيق عبلقات ىندسية خطية لونية ذبريدية باستخداـ اغباسب اآلٕب ، أرادت الدارسة من 

 ىذه التجربة إحداث عبلقة ديناميكية كإحساسا باغبركة اؼبستمرة كذلك من خبلؿ اإليقاع الذم ُب اػبطوط اغبلزكنية اؼبدؾبة مع

متناسبة رياضيا كمتوافقة صباليا ، الدكائر ، حيث قسمت اػبطوط العمل إٔب تقسيم شبكي يتيح فرصة ػبلق عبلقات خطية كلونية 

(.  ُْٕ) شكل 
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كهبسد ىذا العمل عبلقات خطية لونية جملموعة من اػبطوط اؼبختلفة اؼبساحات كاألحجاـ ، :   ( " 15) تجربة "        

مركز الدائرة ، ؿبدثا إيقاعا حركيا دبا يشبو حركة اؼبركحة ، كإف ربقيق ىذه العبلقة اؼبتبادلة بُت عناصر التصميم  حبيث يتم سبركزىا ُب

. فنية  ان دبا هباكره من ألواف كعناصر حبيث تؤدم دكرا صباليا كقيم

ا يسار اللوحة األعلى كيبينها األسفل ألشكاؿ اؼبعينات كاؼبثلثات ُب اػبطوط العرضية كاليت ًب اضافتو مبمطو ك مؤثرو كبإضافة    

(.  ُْٖ) عمق بصرم ، شكل  ىندسيا ذاتدرهبا كدؾبها مع التدرجات اللونية لتلك العناصر اػبطية حبيث ربدث 

 

اليت تتكوف من التجريدية اؽبندسية اؼبألوفة  فكرا ابتكاريا للوحةالدارسة  أضافتُب ىذه التجربة :    ( " 16) تجربة "        

قات ؼبربعات كدكائر كخطوط ، كبالتحكم ُب اؼبلمس عن طريق التنويع فيو باستخداـ أدكات كأكامر الفوتوشوب ، ًب تنفيذ ىذا عبل

كمن ٍب اسقاط فلًت تشويش على  Distort – Waveالعمل باستخداـ ؾبموعة خطوط ملونة كًب ربويرىا باستخداـ فلًت 

رج لنا للتصميم ، اخ Modeكبتغيَت اؼبود  Opacityـ ُب درجة شفافيتها من التصميم ، كبعد ذلك رسم خطوط طولية كالتحك

(.  ُْٗ) ة عبلقات ذبريدية متنوعة اؼبلمس ، شكل ؾبموع

 

باستخداـ القلم الضوئي ك التدرجات اللونية ُب ىذا العمل تصف الدارسة عبلقة االنكسارات :   ( " 17) تجربة "       

الغموض ، كباجتماع العناصر ُب ثورة معينة تشع نورا بينما باقي اللوحة قاسبة سوداء  يسودىاالية ذبريدية جمالضوئية كاؼبعتمة ُب كحدة 

كالذم قصدت منو الدارسة إحداث العمق اعبمإب بالتحكم ُب درجة الظل كالنور للعمل ، كجعل الضوء كالظل يؤكداف على 

ابط كالتبلحم بُت الوحدات كالعناصر كالتفافها حوؿ بعضها البعض بطريقة ، كما يظهر ذلك من الًت للعمل الفٍتاػبصائص الدرامية 

. مقصودة 

التوازف ُب أجزاء اللوحة ،  اللونية اؼبختلفة إلضفاء الدائرية بدرجاهتا Brushكبإضافة اللمسات النهائية استخدمت الدارسة الفرش   

(.  َُٓ) شكل 
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يرة من اجملموعة الثالثة قامت الدارسة بتنظيم ؾبموعة من العناصر الرسومية على كُب التجربة األخ:    ( " 18) تجربة "      

، فبتكرار تلك الدكائر  كحدة العناصرعلى  مع احملافظةسطح التصميم ُب تراكب كتنوع كربقيق قيم إيقاعية من خبلؿ ىذا التنوع 

تشبو خامة شعر الصوؼ أحد اؼبؤثرات كاألمباط اليت داـ كباستخ. اليت تكرب تارة كتصغر تارة أخرل تتحقق صفة التنوع كالتكرار 

ُب هناية العمل دبا يتناسب مع كجهة نظر التصميم اللونية  كتغيَت درجاتدؾبها مع أشكاؿ الدكائر  كاؼبوجودة ُب الربنامج ، حبيث ًب

 (. ُُٓ) ، شكل  الدارسة

 

 
(  14 )تجربة 

(  Graphics) ، "رسوميات " ،  عة الثالثةومجـال، من أعمال الدارسة 
 ( 147) شكل ، سـ 40×40
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(  15 )تجربة 

 ( Graphics) رسوميات، " ،  عة الثالثةولمجـامن أعمال الدارسة ، 
(  148) شكل سـ ، 40×40
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 ( 16 )تجربة 

 ( Graphics) ،رسوميات " ،  عة الثالثةجمومالالدارسة ، من أعمال 
(  149) شكل 
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(  17 )تجربة  

 ( Graphics) ، "رسوميات " ،  عة الثالثةجمومالمن أعمال الدارسة ، 
(  150) شكل سـ ، 70×50

 
 



 226 

 

 
 

تج
ربة 
( 

18
  )

من أعمال الدارسة ، 
مال

ج
موعة الثالثة
  ،

 "
رسوميات 
"  ،

 (
G

ra
p

h
ics

 ) 
100

×
55

سـ ، شكل 
 (

151
  )



 227 

( :  Photo Montage)دمج الصور  .3

يعد دمج الصور أحد األساليب اعبرافيكية األساسية لربنامج الفوتوشوب الشهَت بالتعامل مع الصور كالتغيَت فيها عن طريق أكامر     

كأدكات الربنامج اػباصة ، كُب ذبارب اجملموعة الرابعة استفادة الدارسة من الصور الفوتوغرافية اليت ًب التقاطها عن طريق مصادر 

، كاليت ًب التعامل معها فيما بعد باغبذؼ كاإلضافة كالدمج ( مواقع إلكًتكنية _ اؼباسح الضوئي _ الكامَتا الرقمية  )ـبتلفة 

عماؿ ، كإف توزيع اؼبساحات يرتبط ترابط عناصر التكوين التجريدم ؽبذه األفبلتر كفرش مساعدة لتحقيق  كاستخداـ خامات ك

. التجريدم لذم يعرب بو الفناف عن نفسو من خبلؿ ىذا اؼبوضوع بطبيعة موضوع العمل الفٍت كاألسلوب ا

 

تدكر فكرة ىذه التجربة حوؿ ربقيق األجواء اإليبانية بدمج اغبـر اؼبكي مع أشكاؿ ىندسية كاألزىار  : ( " 19) تجربة "       

جبعل ألواهنا عبارة ؿ مع صورة اغبـر اؼبكي أكال كاليت تقصد منها الدارسة رمزا للطهارة كالنقاء كالصفاء ، فقامت الدارسة ىنا بالتعاـ

عن أبيض كأسود كذلك بإسقاط فلًت خاص عليها كمن ٍب تغيَت درجة شفافيتها ، كبالتحكم ُب التدرج اللو٘ب لؤلشكاؿ اؽبندسية 

اكب ُب اؼبساحات كتبادؿ األرضية ذات اللوف البٍت الفاتح ، كإف الًتألواف كمبلمس الزىرة لتحقيق االتزاف مع اؼبتوافقة مع ألواف 

(.  ُِٓ) ، شكل  ثَت إحساسا بالعمق الفراغي للعملألواهنا م

 

حيث توجهت مًتابط العناصر ،  تصميمو كاحدو ُب ىذه التجربة ًب التعامل مع عدة طبقات لتنفيذ  : ( " 20) تجربة "       

كالشك أف الصور اؼبستخدمة ُب ىذا يئة احمللية ، الدارسة لتصوير عمل فٍت يعرب عن رموز ترتبط باالنتماء كاألصالة للب

اؼبوجودة ُب العاصمة الرياض ، كُب اعبزء اآلخر ( الفيصلية)ضع أشهر أبراج اؼبملكة العمل ربمل طابع اجملتمع السعودم حيث ك

فة بعض اػبامات مثل قبد صورة فتاة تضع لثاما على كجهها كىو نوع من الزٌم السعودم الرظبي غبجاب اؼبرأة السعودية ، كبإضا

إف . استخداـ خامة خيوط الصوؼ اؼبلونة ُب أجزاء من العمل  كما ًبخامة الزجاج اؼبتكسر كاليت ًب معاعبتها كتغيَت ألواهنا ، 

اؼبساحات الفاربة كالقاسبة كالسوداء الناشئة عن تأثَت كل من اإلضاءة كالظبلؿ ، تعد عامبل على إثارة اإلحساس بالعمق الفراغي 

 (. ُّٓ) ، شكل ربقيق منطقية الظبلؿ الناذبة عن اإلضاءة ك
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الدارسة التعامل مع الصور من خبلؿ التحكم ُب درجات الظل كالنور كالوىج الذم  استحدثت : ( " 21) تجربة "        

على النخيل ، مع مراعاة ثَت حركة الرياح تأقبده حوؿ العناصر كداخلها ، كبإضافة اػبطوط االنسيابية اليت قصدت منها الدارسة 

ُب أجزاء اللوحة اغبسي التعبَتم التجريدم مصادر الضوء كعبلقتها بباقي العناصر ، كًب توزيع اؼبساحات حبيث ربقق للعمل الفٍت 

، كبإدخاؿ عدة خامات مساعدة إلخراج اللوحة بصورة تعبَتية ىندسية ، استفادة الدارسة من معطيات الرسم الرقمي ُب رسم 

لسعف النخيل الذم اشتهرت بو اؼبملكة خصوصا ُب منطقة ا ثات اليت توجد ُب جانب اللوحة العلوم لكي تعكس ذبريداؼبثل

ذبديد كاغبركة ُب زمننا اؼبعاصر ، القصيم اؼبعركفة جبودة سبورىا ، ىذا فبا هبعل للعمل قيمة ذبمع فيما بُت تراث اؼباضي كركح اؿ

(.  ُْٓ) شكل 

 

كُب التجربة األخَتة من أعماؿ الدارسة ًب دمج صورتُت ؼبيداف كاحد ُب مدينة جدة بعد أف ًب  : ( " 22) تجربة "       

كمن ٍب ًب إسداؿ فبلتر عليها تغَت من   Actionsسكربتات خاصة من الفوتوشوب  ك تغيَتىا بواسطةالتحكم ُب ىذه الصور 

غبظات الغركب كأما الصورة  عنالدارسة عربت كُب منتصف الصورة ، اؼبطلوب درجة كضوحها كدقتها كألواهنا دبا يوافق التصميم 

تكامل العمل الفٍت مهم ُب اإلحساس بالثراء بفضل التنوع ُب العبلقات التشكيلية أمر  إفاألخرل فجعلت ألواهنا مضيئة ، حيث 

. ، كإف الظل كالنور يقوم من عناصر التشويق كاعباذبية اعبمالية كىذا ما تسعى إٔب ربقيقو 

فرش عبارة عن كتوزيعها ُب أجزاء اللوحة مع استخداـ (  الداليات) لواف الزجاج اؼبعشق ُب بتأثَت أكباختيار تدرجات لونية      

بقاع البحر كشعابو مع إضافة الفقاعات بدرجات لونية فبا يعطي إحساسا بوجود ذلك  ٙب من صور الشعب اؼبرجانية إوباءن تصم

(.  ُٓٓ) كل ، ش اؼبنظر ربت قاع البحر
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 ( 19 )تجربة 

 (Photo Montage ) دمج الصور ،  ابعةعة الرجمومالمن أعمال الدارسة ، 
(  149) شكل سـ ، 70×50
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(  20 )تجربة 

 (Photo Montage ) دمج الصور" ،  عة الرابعةجمومالمن أعمال الدارسة ، 
(  150) شكل سـ ، 70×50طباعة على خشب ، 
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(  21 )تجربة 
 (Photo Montage ) دمج الصور" ،  عة الرابعةجمومالمن أعمال الدارسة ، 

(  151) شكل سـ ، 70×50طباعة على خشب ، 
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وصيات النتائج والت

: ج النتائ
 

: للبحث الحالي توصلت الدارسة إلى النتائج التالية  العمليةو لدراسات النظرية من خالل ا     

ٓب يكن من منجزات القرف العشرين حصرا ، فلقد ظهرت أشكاؿ فنية منو ُب أنو خبلفا ؼبا ىو شائع ظهر التجريد  بدراسة .ُ

. حقبات مبكرة من تاريخ الفن 

التارىبي لتطور التجريد عرب العصور كحىت عصرنا اغبإب ، كالتطرؽ إٔب أساليب التجريد ُب كل مرحلة  من خبلؿ التسلسل .ِ

.  اػباص هبازمنية ، يظهر لنا كيفية تناكؿ كل حضارة ككل عصر للمفهـو التجريدم 

، أدل اجملرد الشكل مع اختبلؼ تناكؿ كل منهم ؼبفهـو  قالتجريدم اغبديث كتنوع مذاىب فنا٘ب التصويرتعدد اذباىات  .ّ

 .كدارسي الفن  صورإٔب تنوع الفكر كتوسيع دائرة اػبياؿ لدل الفناف آب

هنم من ازبذ أسلوبا ذبريديا ىندسيا خالصا أك أف قلة ـ اتضحأعماؿ الفنانُت التجريديُت السعوديُت من خبلؿ دراسة  .ْ

بالتجريدية اؽبندسية أك التجريدية فيها تسمت أعماؽبم كإمبا قبد أف بعضا من مراحل فنهم ا،  خالصاأسلوبا ذبريديا تعبَتيا 

 .التعبَتية ك ىذا ما تناكلو البحث

تعدد كتنوع مصادر االستلهاـ كالرؤية لدل الفناف السعودم ، كذلك تبعا ؼبا تتميز بو كل منطقة باؼبملكة كباحتوائها على  .ٓ

لبلستلهاـ ، فبا أدل إٔب تنوع  مهماث يعد مصدرا تراث شعيب خاص يبيزىا عن غَتىا من اؼبناطق األخرل ، كىذا الًتا

 .الفكر اإلبداعي ُب إنتاج أعماؿ ذبريدية سبيز كل فناف عن غَته 

ندسي كللتجريد ، ًب التوصل إٔب ظبات كخصائص للتجريد الو الفن اغبديثبالكشف كدراسة أساليب فنا٘ب التجريدية ُب  .ٔ

 .ين ُب اؼبملكة العربية السعوديةـ الفنانُت التجريديُت السعودمعلى تلك السمات ًب تناكؿ أهالتعبَتم ، كبناءن 

أم نوع من  ذبريديا بطبيعتو ، كالذم ٓب يتلقفنانا السعودم أف الفناف الفطرم الشعيب  اتضحمن خبلؿ دراسة البحث  .ٕ

 .التعليم األكاديبي كٓب يتأثر بأم من اؼبدارس الفنية العاؼبية
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تكنولوجية متطورة ُب ؾباؿ الًتبية الفنية توفر مصادر للرؤية الفنية اؼبعاصرة ، حيث العبلقة  كأداةاؽباـ دكر الكمبيوتر  يتضح .ٖ

 . التصوير اؼبعاصرالًتابطية بُت دكر اػبامة كاألداة ُب 

تنوع ك على اؼبستول الداخلي كاػبارجي ، دبا يشكل جهود كاىتماـ اعبهات اغبكومية كاألىلية من خبلؿ الدراسة ظهرت . َُ

.  باؼبملكة العربية السعودية اغبركة الفنية التشكيليةقاء ارت

  تسجيل جانب من جوانب اغبركة التشكيلية السعودية فبا وبافظ على تراثنا الثقاُب ، كذلك من خبلؿ النتائج اليت. ُُ

.  توصلت إليها الدارسة من الدراسة النظرية كالتجربة الذاتية    

. التصوير التجريدم لطالبات قسم الًتبية الفنية  راتمقر البحث اغبإب ُب إثراء ىميس .ُِ
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: التوصيات 
 

: على ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة ، على ىذا تلدم الدارسة بعضا من التوصيات الملترحة على النحو التالي     

 . عاصربزيادة اإلىتماـ كالدراسة عبوانب فن التصوير السعودم آبتوصي الدارسة  .ُ

كل كثقافة كعادات كتقاليد حوؿ تراث اؼبناطق اؼبختلفة باؼبملكة للتعرؼ على صباليات كالبحوث اؼبزيد من الدراسات  .ِ

 .هبدؼ تأصيل اؽبوية األعماؿ التصويرية نُت الذين استلهموا من ىذا الفن ، كمن خبلؿ إنتاج الفناأبرز  منطقة ك

زبداـ تقنيات برامج اغباسب اآلٕب كملحقاتو كالطابعات كالكامَتات الرقمية باس الفنانُت اؼبصورينكما توصي الدارسة  .ّ

اصرة ، هبدؼ التقنُت من الوقت كاعبهد كمواكبة تطورات العصر اغبإب نتاج أعماؿ تصويرية ذبريدية معُب إكالقلم الضوئي 

. 

ك  كاغبركات الفنية التشكيلية ُب العآب، التشكيليةاؼبتخصصة دبراجع كفَتة عن الفنانُت بالكليات ضركرة إثراء اؼبكتبات  .ْ

 .اإلىتماـ بتوفَت إصدارات كمراجع علمية كؾببلت دكرية عن أىم ما يستجد ُب الساحة التشكيلية كاحمللية العاؼبية 

ضركرة توفَت معامل خاصة ُب كليات كمعاىد الًتبية الفنية ربتوم على األجهزة اغبديثة البلزمة إلنتاج أعماؿ تصويرية   .ٓ

 . معاصرةبتقنيات 

عقد دكرات مستمرة ك كرشات عمل ُب ؾباؿ التصوير اعبرافيكي ، إلثراء الفن التشكيلي السعودم كاغبفاظ على اؽبوية  .ٔ

 .احمللية باالستفادة من اػبربات العاؼبية كالتقنيات التكنولوجية اؼبختلفة
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قائمــة المراجـــع 

 المراجع العربية _  أوال 

 ربية الكتـــب الع: 

 
مطبوعات : ، القاىرة  مفهـو األصالة كاؼبعاصرة ُب الفنوف التشكيلية، ( ـ ُٕٗٗ)  : أبو غازم ، بدر الدين . ُ

. اؼبنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالتعليم كالعلـو 

 . ّدار صادر ،    ط: اعبزء الثالث ، بَتكت  لساف العرب، ( ـ ُْٗٗ)  : بن منظور . ِ

. ، ىبل للنشر كالتوزيع  آفاؽ الفن، ( ـ ََِِ)  :  كسندرأليوت ، إؿ. ّ

: ، ترصبة قبل التاريخ حىت هناية الدكلة القديبة اغبضارة اؼبصرية من عصور ما،( ت . د)  : ألدريد ، سَتيل . ْ

. ـبتار السويفي ،  الدار اؼبصرية اللبنانية 

 .شركة اؼبطبوعات للتوزيع كالنشر : بَتكت ، ةالتيارات الفنية اؼبعاصر، (  ىػُُْٕ)  : أمهز ، ؿبمود . ٓ

 .الشبكة العربية للنشركالتوزيع : ، جدة  طو الصباف مبلمح من اؼبشوار، ( ت . د)  : إدريس ، عبد اهلل . ٔ

. مكتبة غريب : ، القاىرة   لفن كاإلنساف ،( ت . د)  : إظباعيل ، عز الدين . ٕ

 .اؼبطبعة العصرية :   ، القاىرةعريب . انكليزم _س العصرم القامو، ( ـ ُّٓٗ)  : إلياس ، إلياس . ٖ

 .دار هنضة مصر للطبع كالنشر : ، القاىرة اؼبوجز ُب تاريخ الفن العاـ، ( ت .د )  :  األلفي ، أبو صاّب . ٗ

 دار اؼبعارؼ : القاىرة  ّ، ، ط  الفن اإلسبلمي أصولو ، فلسفتو ، مدارسو، ( ت .د)  ___ ___ ___ . َُ 

. أكراؽ  شرقية للطباعة كالنشر: ، بَتكت   الفنوف ُب عصر ماقبل التاريخ، ( ـ َََِ) :  الباشا ، حسن . ُُ

. دار اؼبعارؼ : ، مصر ِ، ط الفن اغبديث رجالو ،مدارسو، أثاره الًتبوية، ( ـُٓٔٗ): البسيو٘ب ، ؿبمود . ُِ

. مركز الشارقة لئلبداع الفكرم : رقة، الشا الفن ُب القرف العشرين، ( ت .د)  ___ ___ ___  . ُّ

مركز الشارقة لئلبداع الفكرم  : ، الشارقة الفن اغبديث ، ( ت . د)  ___ ___ ___ . ُْ

 دار الشؤكف الثقافية العامة : اد، بغدِ، ط من اغبداثة إٔب ما بعد اغبداثة، ( ـ ُٖٔٗ): البهنسي ، عفيف . ُٓ
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 .دار الكتاب العريب: ، القاىرة إلسبلمية ُب الفن اغبديثاعبمالية ا، ( ـ ُٖٗٗ)___ ___ ___ . ُٔ

دائرة : ، الشارقة دراسة نقدية مقارنة..جنوب حوار ُب الفن اإلسبلمي..، مشاؿ( ـ ََُِ)__ __ __ __ . ُٕ

 .الثقافة كاإلعبلـ 

 .دار اؼبعارؼ : ، القاىرة منابع الرؤية ُب الفن ، ( ـ ُُٖٗ) :  اغبسيٍت ، نبيل . ُٖ

مكتبة اؼبلك فهد : ، الرياض  التصوير التشكيلي ُب اؼبملكة العربية السعودية،( ـ ََِّ) : غبريب ، سهيل سآب ا. ُٗ

 .الوطنية 

، عُت للدراسات كالبحوث اإلنسانية  دراسات ُب علم الفلكلور،  ( ـ ُٖٗٗ)  : اعبوىرم ، ؿبمد . َِ

 .كاالجتماعية 

مؤسسة : ، اإلمارات " جريدة اإلرباد اإلماراتية"  كة من داخل السكوفاغبر، ( ـ ََِٔ) : اعبزائرم ، ؿبمد . ُِ

 .اإلمارات لئلعبلـ 

نادم : ،اؼبملكة  اؼبوىبة الفذة كاؼبهمة اؼبستحيلة: ؿبمد موسى السليم ، ( ـ ََِْ) : الزيد ، عبداهلل ؿبمد . ِِ 

 .الطائف األديب 

 .الرئاسة العامة لرعاية الشباب : ، الرياض  التشكيلي مسَتة الفن، ( ـ َََِ): السليماف ، عبد الرضبن . ِّ

، اؼبملكة العربية مؤثرات الرؤية ُب التصوير التشكيلي السعودم اؼبعاصر، ( ىػ ُِْٖ) : السناف ، مها عبداهلل . ِْ

. مكتبة اؼبلك فهد الوطنية: السعودية 

. جامعة اؼبلك سعود : ، الرياض  مصطلحات ُب الفن، ( ت .د) : الشاؿ ، عبد الغٍت . ِٓ

كزارة الثقافة : ، دمشق تاريخ الفن، ( ـ ُٕٗٗ_ـ ُْٖٗ)  :  الشماط ، علي . ِٔ

دار : ، بَتكت الفن اإلسبلمي قراءة تأملية ُب فلسفتو كخصائصو اعبمالية، ( ـ ُٖٖٗ) : الصائغ ، ظبَت . ِٕ

. اؼبعرفة

اؼبكتب اإلسبلمي : ، بَتكت  غبضارم ؼبنطقة اػبليج العريبالدليل األثرم كا، ( ـ ُٕٖٗ) :كآخركف . الصفدم ، ىشاـ . ِٖ

. 
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 اؼبؤلف : ملكة العربية السعودية ، آب اغبركة التشكيلية ُب اؼبنطقة الشرقية، ( ـ ُٔٗٗ)  : الضامن ، عبد العظيم ؿبمد . ِٗ

 Geneva Switzer Land :  Art and،   عبد اغبليم رضوم، ( ـ ُْٖٗ) :  القيسي ، عمراف . َّ

Design Consultants.                                  
، اؼبملكة  الًتاث الشعيب العسَتم بُت فنوف اغبداثة التشكيلية    كما بعدىا، ( ـ ََِْ) : العبد ، سعد السيد . ُّ

. صبعية الثقافة كالفنوف دبنطقة عسَت : 

دار : ، القاىرة  ارؼ القرف اغبادم كالعشرينآفاؽ الفن التشكيلي على مش، ( ـ َََِ): العطار ، ـبتار. ِّ

 .الشركؽ 

مكتبة اؼبلك : ، الباحة  فنا٘ب عصر النهضة كالفنوف األكربية اؼبعاصرة، ( ـ ََِِ: ) الغامدم ، عبد اهلل سعيد مكٍت . ّّ

. فهد الوطنية 

لنشر كالتوزيع كالطباعة دار دمشق ؿ: ، دمشق  الزخارؼ اؽبندسية اإلسبلمية، ( ـ ُٗٗٗ) : اؼبفيت ، أضبد . ّْ

 .

اؼبهرجاف الوطٍت للًتاث كالثقافة : ، اؼبملكة العربية السعودية لوحة كفناف، ( ـ ُٖٗٗ) : اؼبوسى ، ناصر. ّٓ

 .اػبامس 

. دار الفارس للنشر كالتوزيع : ، األردف  الفن األكريب اغبديث، ( ـ ُْٗٗ) : باكنيس ، آالف . ّٔ

. دار الراتب اعبامعية : ، بَتكت القيمة اؼبعمارية كالفن التشكيلي ،( ـ ََِِ) : بيومي ، علي . ّٕ

 ، دار الفكرالعريب  مذاىب الفن اؼبعاصر كالرؤية التشكيلية للقرف العشرين، ( ت. د) : حسن ، ؿبمد حسن . ّٖ

ريب  ، دار الفكر الع ِ:، اعبزء األسس التارىبية للفن التشكيلي اؼبعاصر، ( ـ ُٕٗٗ) __ __ __ __ . ّٗ

 .مكتبة األسكندرية : ، مصر متحف اآلثار –اجمللس األعلى لآلثار ، ( ـ ََِِ): حواس ، زاىي . َْ

 دار الشركؽ: جدة   ، دراسات ُب جغرافية اؼبملكة العربية السعودية، ( ـ ُٖٕٗ: )رجب ، عمر الفاركؽ السيد . ُْ

دار : ، القاىرة ِحي ، برجس عبده ، طؿبمد فت: ، ترصبة  الفن اليـو،  ( ـُٖٕٗ): ريد ، ىربرت . ِْ

 .اؼبعارؼ 
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 .اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب : ، الكويت  إرتقاء اإلنساف، ( ـ ُُٖٗ) :  بركنكسي . ّْ 

دار اؼبأموف  : ، بغداد   فخرم خليل : ،ترصبة  مئة عاـ من الرسم اغبديث، ( ـ ُٖٖٗ) :فرانك إيليفر _مولر.إم.جي. ْْ

 .دار اؼبعارؼ : ، القاىرة  القيم اعبمالية، ( ت .د) : ، ؿبمد عزيز نظمي  سآب. ْٓ

شركة اؼبطبعة : ، الكويت التشكيل اؼبعاصر ُب دكؿ ؾبلس التعاكف اػبليجي ، ( ـ ُْٖٗ) : سلماف ، عبد الرسوؿ . ْٔ

 .العصرية 

: القاىرة أشرؼ رفيق عفيفي ، : صبة، تر ُْٓٗاغبركات الفنية منذ عاـ ،  ( ـ ُٕٗٗ) : ظبيث ، إدكارد لوسي . ْٕ

 .ـََِِىبل للنشر كالتوزيع ، 

. دار ؾبدالكم للنشركالتوزيع : ، األردف الفنوف الفرعونية،  ( ـ ََِٓ): صاحب ، زىَت. ْٖ

 .دار الكتب : ، القاىرةاألقنعة ،  ( ـ ُٕٓٗ):  صربم عبدالغٍت . ْٗ

. الشبكة العربية للنشر كالتوزيع : ، جدة  اؼبشوار طو الصباف مبلمح من،  ( ت .د)  : ظريف ، ظبَت. َٓ

 .، دار الفكر العريب  الفناف كاعبمهور،  ( ـ ََُِ) : عطية ، ؿبمد ؿبسن .ُٓ     

. دار اؼبعارؼ : ، القاىرةتذكؽ الفن األساليب ، التقنيات، اؼبذاىب ، ( ـ ُٓٗٗ)  ___ ___ ___ . ِٓ

 .عآب الكتب : ، القاىرة  يدة للفنآفاؽ جد،  ( ـ ََِّ) ___ ___ ___  . ّٓ

 .دار اؼبعارؼ : ، القاىرة ْ، ط اذباىات ُب الفن اغبديث، (ـ ُٕٗٗ)___ ___ ___ . ْٓ

 .دار اؼبعارؼ: ، القاىرة  تاريخ الفن ،الفن اؼبصرم،( ـ ُِٕٗ)  : عكاشة ، ثركت . ٓٓ

 .دار الشركؽ : ، القاىرة ةالقيم اعبمالية ُب العمارة اإلسبلمي،  ( ـ ُْٗٗ) ___ ___ ___ . ٔٓ

 .دار الشركؽ : ، القاىرة  فن الواسطي، ( ـ ُِٗٗ) ___ ___ ___  . ٕٓ

 .دار اؼبعارؼ: القاىرة كماؿ اؼببلخ ، : ترصبة ،  حوؿ الفن اغبديث، ( ـ ُِٔٗ) :   فبلقباف ، جورج  . ٖٓ

  .دار الكتب العلمية : ، لبناف  بموسوعة أعبلـ الرسم العرب كاألجاف، ( ـ ُِٗٗ): فياض، ليلى ؼبيحة . ٗٓ

 (.الشبكة العربية للنشر كالتوزيع : ، جدة طو الصباف مبلمح من اؼبشوار، ( ت .د) : كماؿ ، ؿبمد . َٔ

 اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب : ،القاىرة الطابع القومي لفنوننا اؼبعاصرة، ( ـ ُٖٕٗ) : عبنة الفنوف التشكيلية . ُٔ
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 .دار اؼبعارؼ : ، القاىرة ِ،جزء قصة الفن التشكيلي العآب اغبديث، ( ـ ُْٔٗ): عزت مصطفى ، ؿبمد . ِٔ

 .دار اؼبستقبل : ، عماف  تاريخ الفن، ( ـ ُٕٗٗ): قبيب ، رال عصاـ . ّٔ

: اؼبصرية ، ترصبة  مكتبة األقبلو: ، القاىرة ِ، جزء  قصة الفن اغبديث،  ( ت .د) : نيوماند ، سارة . ْٔ

اف  رمسيس يوف

 

 المجالت والدوريات : 

 
" . جريدة اؽبداية "  ،  اإلعجاز ُب الكعبة اؼبشرفة،( ـ ََِٕ) : البيومي ، أضبد . ٓٔ

. أتيليو جدة: ، جدة  الفن للحياة، ( ـ ََِِ) : اتيليو جدة للفنوف اعبميلة. ٔٔ

. أتيليو جدة : ، جدة  معرض الستة، ( ـ ََِٕ) : اتيليو جدة للفنوف اعبميلة. ٕٔ

. أتيليو جدة : ، جدة  الوطن بريشة فناف، ( ت . د)  : أتيليو جدة للفنوف اعبميلة . ٖٔ

: ، اإلمارات  اغبركة من داخل السكوف، " جريدة اإلرباد اإلماراتية ( " ـ ََِٔ)  : اعبزائرم ، ؿبمد . ٗٔ

 .مؤسسة اإلمارات لئلعبلـ 

. ةلفنوف اعبميلأتليو جدة ؿ:  ،جدة تةقراءة من معرض الس، ( ت .د)  : اعبويلي ، كماؿ . َٕ

صالة العاؼبية للفنوف اعبميلة  : ، جدة  ـََِّعبد اهلل ضباس ، ( ىػ ُِْْ: )اعبمعية العربية السعودية للثقافة كالفنوف . ُٕ

أتيلية : ة، جدالصيفي السنوم  اؼبعرض اعبماعي التشكيلي، ( ىػ  ُِْٔ: ) اعبمعية العربية السعودية للثقافة كالفنوف . ِٕ

 .جدة 

ؾبلة    "دائرة الثقافة كاإلعبلـ ،: ، الشارقة  اغبرؼ العريب موسيقى بصرية، ( ـ ََِّ) : اغبمش ، رٙب . ّٕ

 (.ِ)  ،"الصورة الفنية 

 .اػبطوط السعودية : ، جدة  مسابقة ملوف السعودية السادس، ( ََِّ: )اػبطوط اعبوية العربية السعودية . ْٕ



 241 

 اؼبعرض الثبلثي للفنانُت باسم الشرقي ، فهد اغبوارم ،عبد اجمليد الغامدم، ( ـ ََِْ) :مة لرعاية الشباب الرئاسة العا. ٕٓ

. بيت الفنانُت التشكيلُت: ، جدة 

بيت الفنانُت التشكيلُت : ،جدة اؼبعرض السنوم ألعضاء بيت التشكيليُت، ( ىػ ُِِْ: ) الرئاسة العامة لرعاية الشباب . ٕٔ

 .

. اؼبركز السعودم للفنوف التشكيلية: ، جدة  اؼبعرض الثا٘ب مدارس كألواف، ( ىػ ُُِْ: ) سة العامة لرعاية الشباب الرئا. ٕٕ

 .، تقدٙب ثقاُب ُب معرض متجوؿ الفن التشكيلي ُب اؼبملكة العربية السعودية، (ـ َََِ): الرصيص، ؿبمد. ٖٕ

 .،  تقدٙب للمعرض كالفنانُت  ؿ للحرؼ العريباؼبعرض األك،  ( ت .د) : السليماف ، عبد الرضبن . ٕٗ

"         ،، الشارقة  حاضر التجربة التشكيلية ُب اؼبملكة العربية السعودية،  ( ـ َََِ) : السليماف ، عبد الرضبن . َٖ

 (.ُ) ، " ؾبلة الصورة الفنية 

اؼبملكة العربية  ،ملكة العربية السعودية الفن التشكيلي اؼبعاصر ُب آب، ( ـ ُٓٗٗ)  : هباء الدين رمضاف السيد ، . ُٖ

 (.َُِ) ، " اجمللة العربية " السعودية ، 

لوحة مسكونة باؼبهارات ،اػبواص اؼبكانية ، ككثافة اؼبفردات كالتصادـ ، ( ـ ُٖٗٗ) : القيسي ، عمراف . ِٖ

(.  ِ) ، " ؾبلة إيواف "  ، اللو٘ب

 معرض ََِاؼبركز السعودم للفنوف التشكيلية مناسبة مركر أكثر من ، (  ََِٔ: ) اؼبركز السعودم للفنوف التشكيلية . ّٖ

 .، ربت إشراؼ الرئاسة العامة لرعاية الشباب 

، " اغبياة التشكيلية" ، كزارة الثقافة ، : ،  دمشق حوؿ تلقي العمل الفٍت،  ( ـ ََِْ)  : حسن ، حناف قصاب . ْٖ

 (ٔٗ  .)

نتيجة ألعماؿ اؼبسح األثرم العثور على أربعة مواقع تضم أنواعا ـبتلفة ، ( ىػ ُِْٕ) : ؾبَتم، ؿبمد_ خواجي ، أنور . ٖٓ

 (. َُّٔٗ) ، " جريدة الرياض "  من الفنوف القديبة جبازاف

(.  ِ) ركشاف العاؼبية ، : ، لندف  ؾبلة الفن، ( ـ ُٕٖٗ)  :  ركشاف العاؼبية . ٖٔ
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الشركة السعودية : ،  اإلمارات  كيلية سعودية تثَت جدال كاسعا ذبربة تش، ( ـ ََِٓ)  :  شوكام ، إبتساـ . ٕٖ

. "ؾبلة سيدٌب " ، النشر كالتسويق ، لؤلحباث ك

ركشاف العاؼبية : ، لندف ِ عبلمات ُب الفن التكشيلي األمريكي اؼبعاصر" ، ( ـ ُٕٖٗ) :  ظريف ، ظبَت . ٖٖ

 (.ِ) ، " ؾبلة فن فصلية تعٍت بالفنوف التشكيلية ، 

، اؼبملكة العربية  اؼبصمك رمز من الًتاث، (ت . د : ) عبد الرضبن السبيت، ؿبمد ؿبمود التوبة ، طو عثماف الفراء . ٖٗ

. مطبوعات اؼبهرجاف الوطٍت للًتاث : السعودية 

،  ؿبمد سعيد الصكارم من فضاء اغبرؼ إٔب سطح اللوحة اػبطية،  ( ـ ََِّ: ) عبد اللطيف ، ؿبمد الصادؽ . َٗ

(.  ِ) ، " ؾبلة الصورة الفنية " دائرة الثقافة كاإلعبلـ ، :  قة الشار

بانوراما الفن التشكيلي السعودم ..استضافة مركز اؼبلك فهد الثقاُب ، ( ـ ََِٕ) : عبد الكرٙب ، أضبد . ُٗ

" . ؾبلة أىبل كسهبل " اػبطوط اعبوية العربية السعودية ، : ، اؼبملكة  اؼبعاصر

" جريدة الشرؽ األكسط " ،   ضركرة اغبفاظ على كنوز اآلثار ُب السعودية، ( ـ ََُِ)    :عثماف ، أضبد . ِٗ

 ، (ُِٖٓ .) 

.  جريدة اغبياة، ( ـ ََِْ)  :  عرايب ، أسعد . ّٗ

حبوث كدراسات ُب الفن العريب بُت التغيَت "  صباليات اػبط العريب ، ( ـ ُٓٗٗ)  : عطواف ، حساف . ْٗ

 .بينإب الشارقة الثا٘ب : ة ، الشارؽ" كاإلهباـ 

 . اإلبداع كاؼبتغَتات ُب اذباىات الفن التشكيلي باؼبملكة العربية السعودية، ( ىػ ُُُْ)  : غراب ، يوسف خليفة . ٓٗ

.  ّْ، مج( ف .د) ،  ؾبلة اؼبشرؽ،  ( ت . د )  : فيت ، جاستوف . ٔٗ

 ( ّٓ: )، الرياضة اغبركة التشكيلية السعودم، ( ـ ََِِ): ؾبلة العآبو . ٕٗ

 .اتيلية جدة للفنوف اعبميلة : ،  جدة الرضوم احتفالية بالفن كاغبياة،  ( ت .د)  :  قنديل ، ىشاـ  . ٖٗ

  . (ِ) ، ؾبلة فنوف عربيةعدناف اؼببارؾ ، :، تعريب (ـ ُُٖٗ)  :  كاندنيسكي ، فاسيلي . ٗٗ

 (. ْٔ: ) الرياض :   ؾبلة الفيصل . ََُ   
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 (. ِ) ، الرياض ، ( ـ ََِِ) :  عآب ؾبلة اؿ. َُُ

أتيلية جدة للفنوف اعبميلة : ، جدة  معرض ؾبموعة الرياض التشكيلية الثا٘ب( ـ ََِْ)  : ؾبموعة الرياض التشكيلية . َُِ

 .

قع إدارة اآلثار كاؼبتاحف حبائل تبدأ ُب تنفيذ مشركع تسييج ك ربصُت اؼبوا، (  ََِٕ) : مؤسسة اليمامة الصحفية. َُّ

 ( . َُْٓٗ)، " جريدة الرياض " ،  األثرية

، حوار مع الفنانة عفت عبد اهلل فدعق اؼبعيدة جبامعة اؼبلك عبد العزيز جبدة ، ( ت . د) : مؤسسة عسَت . َُْ

" . جريدة الوطن " ، مؤسسة عسَت للصحافة كالنشر : السعودية 

كزارة الثقافة : ، اؼبملكة  ُب السعودم ُب ركسيا االرباديةاألسبوع الثقا، (  ََِٕ) :  كزارة الثقافة كاإلعبلـ. َُٓ

 .كاإلعبلـ 

أتيلية جدة : ،  جدة  الرسم مرآة الذات ُب انفتاحها على أسئلة اغبداثة،  ( ت . د) :  يوسف ، فاركؽ . َُٔ

. للفنوف اعبميلة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الرسائل العلمية : 
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د برنامج لتدريس التصوير بكلية الًتبية الفنية من خبلؿ اذباىات إعدا، ( ـ ُٖٗٗ) :  أضبد علي يوسف ، عبل. َُٕ

كلية الًتبية الفنية جامعة حلواف : ، رسالة ماجستَت ، القاىرة  التجريد ُب التصوير اغبديث

. 

ؿ التصوير التجريدم اؽبندسي اؼبصرم إلثراء اعبوانب اإلبداعية ُب ؾبا، ( ـ َََِ: ) أضبد حلميالسنباطي ، ىا٘ب . َُٖ

. كلية الًتبية الفنية جامعة حلواف : ، رسالة ماجستَت ، القاىرة  التصوير

كلية الًتبية : ، رسالة دكتوراة ، القاىرة القيم الفنية كالنباتية للنسيج اجملسم، ( ـ ُٖٕٗ) : إسحاؽ ، ىند . َُٗ

 .الفنية جامعة حلواف 

رم اؼبعاصر اؼبرتبط بالتكنولوجيا اغبديثة كواجهة حضارية التصوير اعبدا، ( ـ ُٖٕٗ)  : اغبرازم ، شَتين معتوؽ . َُُ

كلية الًتبية لبلقتصاد اؼبنزٕب كالًتبية الفنية : ، رسالة دكتوراه ، جدة باؼبملكة العربية السعودية

. قسم الًتبية الفنية 

لكة العربية السعودية كمدخل األبعاد اعبمالية للرسـو الصخرية ُب اؼبم، ( ـ ََِٕ: ) اعببلؿ ، نداء بنت عبد الرضبن. ُُُ

جامعة البنات كلية لًتبية لبلقتصاد اؼبنزٕب : ، دكتوراة ، الرياض  إلثراء التعبَت ُب التصوير

. كالًتبية الفنية 

أثر الًتاث الثقاُب على الرؤية الفنية ُب التصوير التشكيلي السعودم ، ( ـ ُٖٕٗ) :السناف ، مها بنت عبد اهلل . ُُِ

. جامعة اؼبلك سعود: ، رسالة ماجستَت ، الرياض اؼبرأة ُب ىذا اجملاؿ اؼبعاصر كدكر 

، رسالة  العناصر الفنية كاعبمالية للعمارة التقليدية دبنطقة عسَت، ( ىػ َُِْ: ) الشهرا٘ب ، علي بن عبد اهلل مرزكؽ. ُُّ

. جامعة أـ القرل قسم الًتبية الفنية : ماجستَت ، أـ القرل 

دراسة اغبلي التقليدية دبنطقة حائل كاستنباط تصميمات حلي مبتكرة ، ( ـ ََِِ:) بنت عبد العزيز الفدا ، عليا . ُُْ

 .جامعة اؼبلك سعود قسم الًتبية الفنية: ، رسالة ماجستَت ، ، الرياضمنها 

،  لتشكيليةاستخداـ التوليف كطاقة إبداعية كامنة ُب تكوين التصورات ا، ( ـ ََِٕ)  :  بانبيم ، أظباء صاّب . ُُٓ

 .كلية الًتبية لبلقتصاد اؼبنزٕب كالًتبية الفنية قسم الًتبية الفنية :  رسالة ماجستَت، جدة 
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النظم العضوية ُب الكائنات البحرية كمدخل إلثراء التصوير التجريدم ُب ، ( ـ ََِِ) : ككر ، كديعة عبد اهلل ب. ُُٔ

ة لبلقتصاد اؼبنزٕب كالًتبية الفنية قسم تربية كلية الًتيب: ، رسالة ماجستَت، جدة الًتبية الفنية

 .فنية 

: ، رسالة ماجستَت ، القاىرة  بيئة كالًتاث ُب إنتاج اؼبصورات اؼبصريات، ( ـ ََِّ)  : ضباد ، إيناس أضبد عزت . ُُٕ

 .جامعة حلواف 

أثره ُب التدريس باؼبرحلة االذباه البل سبثيلي ُب تصوير القرف العشرين ك، ( ـ ُٕٕٗ) : صبعة ، سعاد أضبد . ُُٖ

 .كلية الًتبية الفنية جامعة حلواف : ، رسالة دكتوراه ، القاىرة  اإلعدادية

، رسالة  التجريدية التعبَتية ُب مصر كمدخل ذبرييب إلثراء التصوير اؼبعاصر، ( ـ ُٗٗٗ) :  مرعي ، رضا ؿبمود . ُُٗ

 .كلية الًتبية الفنية جامعة حلواف : دكتوراه ، القاىرة

النزعة اإلنسانية ُب التعبَتية التجريدية كإمكانية االستفادة منها ُب أساليب ، ( ـ ُٕٔٗ) : مرقص ، هباء عشم . َُِ

 .كزارة التعليم العإب للًتبية الفنية : ، رسالة ماجستَت ، القاىرة  تصوير اؼبرحلة االعدادية

، رسالة دكتوراه ،  اغبديثة كأثرىا على اغبلي اؼبعدنية االذباىات الفنية ، ( ـ ُٔٗٗ)  : منصور ، زينب أضبد . ُُِ

. جامعة حلواف : القاىرة 

، رسالة ماجستَت ،  اؼبعاعبات التشكيلية كالتعبَتية للوف ُب التصوير اغبديث، ( ـ ََِٓ) : مٌت بنت سعيد القر٘ب ، . ُِِ

 .كلية االقتصاد اؼبنزٕب كالًتبية الفنية : الرياض 

القيم التجريدية ُب التصوير اؼبصرم القدٙب كالتصوير اغبديث كعبلقاهتما ،( ـ ُٕٗٗ:) إخبلص ؿبمد  عبد اغبفيظ ،. ُِّ

. جامعة حلواف : ، رسالة دكتوراه ، القاىرة برسـو األطفاؿ 

دخل العبلقة الكامنة بُت الشكل كاألرضية ُب التصوير اغبديث كم، ( ـ ُّٗٗ: )  عبد اؼبغٍت إبراىيم عفيفيإبراىيم ،. ُِْ

كلية الًتبية الفنية جامعة : ، رسالة دكتوراه ، القاىرة  لربنامج ذبرييب لتدريس التصوير 

. حلواف 
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، التكرار ُب ـبتارات من التصوير اغبديث كاإلفادة منو تربويا ، ( ـ ُٖٕٗ:  ) كصفي ، عبد الرضبن النشار ؿبمد . ُِٓ

 . ة حلواف كلية الًتبية الفنية جامع: رسالة دكتوراه ، القاىرة 
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. قسم الرسم كالتصوير: امعة حلوافكلية الًتبية الفنية ج: رسالة ماجستَت،  القاىرة 
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ملخص البحث باللغة العربية 

 
 الليـ الفنية التجريدية في التصوير السعودي كمدخل تجريبي 

 الستحداث أعمال تصويرية
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اىو التجريدم سواء اؽبندسي منو أك التعبَتم هتدؼ ىذه الدراسة إٔب التعرؼ على اؼبصادر كاؼبنابع اليت استلهم منها الفناف اتج     

ُب الفن الغريب كالسعودم ، كاليت تساعد ُب ربديد كتصنيف أعماؿ الفنانُت التجريديُت السعوديُت كفق اؼبنهج التحليلي كالوصفي 

ا يساعد ُب الكشف عن حلوؿ كذلك ؼبعرفة اػبصائص الفنية التجريدية التعبَتية كاؽبندسية ؽبذ االذباه ، مم. اليت اتبعتو الدارسة 

. كأساليب بنائية تساعد ُب التوصل إٔب مداخل ذبريبية فنية كمعاعبات تقنية للتعبَت عن مضامُت كمعا٘ب مستحدثة 

كما هتدؼ الدراسة إٔب التوصل إٔب مداخل كمنطلقات ـبتلفة يبكن على أساسها إنتاج ؾبموعة من األعماؿ حوؿ متطلبات     

. تستهدؼ تأكيد مبلمح ؿبددة كأسلوب للدارسة يتضمن ؿبتول سعودم معاصر التقنيات ، كاليت 

: كالبحث مقسم إٔب شبانية فصوؿ موزعة على النحو التإب      

وبتوم على خلفية البحث ، مشكلة البحث ، فركض البحث ، أىداؼ البحث ، أنبية البحث ، حدكد :  الفصل األول      

. ات البحث البحث ، منهجية البحث ، مصطلح

: ٔب ؾبموعتُت من الدراسات كاألٌبيتضمن أىم الدراسات اؼبرتبطة اليت ؽبا صلة دبوضوع البحث كاؼبقسمة إ:  الفصل الثاني      

  دراسات ُب التجريد. 

  دراسات ُب التصوير السعودم. 

ا التارىبية كالفلسفية ، كالتسلسل كالذم يشتمل على اعبانب النظرم من حيث تناكؿ التجريدية كأبعاده:  الفصل الثالث     

الفن البدائي ، الفن اؼبصرم القدٙب ، كالفن اإلسبلمي ، كمن ٍب انتقلت الدراسة إٔب .. الزمٍت الفٍت لتطور التجريد عرب العصور التالية 

الطبيعية ، السوبرماتية ، خداع اغبركية ، النقائية ، ) التجريد ُب القرف العشرين كاستعراض ؼبفهـو الفن التجريدم اغبديث كاذباىاتو 

، كُب القسم األخَت من الفصل تعرضت الدارسة إٔب أىم نقاد كفبلسفة الفن ( البصر ، األجبدية ، العضوية ، اؽبندسية ، التعبَتية 

( . أفبلطوف ، سقراط ، جوف ديوم ، كاندنيسكي ، بيكاسو ، ـبتار العطار ) كالفنانُت حوؿ التجريد كأىم 
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يتناكؿ ىذا الفصل أىم االذباىات التجريدية ُب التصوير اغبديث ، اؼبتعلقة بالدراسة كاليت يدكر حوؽبا  : الفصل الرابع          

كبعد ذلك . موضوع البحث ، كىو االذباه التجريدم اؽبندسي ، كالتجريدم التعبَتم ، كأىم فنانُت كل اذباه بالًتتيب الزمٍت ؽبم 

. حياة كل فناف ، مع التعرض لنماذج من أىم أعماؽبم التجريدية  تناكؿ الفصل نبذه ـبتصرة عن

يشكل الفصل اػبامس مسَتة التصوير التشكيلي ُب اؼبملكة العربية السعودية ، حيث يشمل على :  الفصل الخامس     

اغبركة التشكيلية ُب اؼبملكة منذ  دراسة ألنبية اؼبملكة من الناحية اعبغرافية كالتارىبية اغبضارية ك الدينية ، كما تستعرض الدارسة

بداية ظهركىا ، كأىم اعبهات اؼبعنية اؼبسانبة ُب حركة الفن التشكيلي فيها ، انتهاءن بتصنيف ؼبراحل التصوير فيا ؼبملكة كاليت 

اليت برزت ُب كل اء ، كأىم األسم( جيل الستينيات ، السبعينيات ، الثمانينيات ، التسعينيات ) قيسمت إٔب أربعة أجياؿ متتالية 

. حقبة زمنية

يتناكؿ ىذا الفصل تفصيل ؼبنابع الرؤية كاستلهاـ القيم الفنية لدل الفناف التجريدم السعودم كاؼبقسم :  الفصل السادس     

 –لًتاثية اؼبشغوالت ا" الفن الفطرم ، الًتاث اإلسبلمي ، البيئة اعبغرافية ، الًتاث اؼبعمارم العسَتم ، الًتاث الشعيب ) كاآلٌب 

، ( ، التقاليد كالفلكلور السعودم ، اغبركفيات كاػبط العريب ، فن اعبرافيك كالتكنولوجيا اغبديثة " الزم الشعيب  –اغبلي اؼبعدنية 

كمن ٍب ًب تصنيف كربليل ؼبختارات من أساليب فنانُت التجريدية ُب اؼبملكة العربية السعودية ، كالذين ؽبم عبلقة بالبحث اغبإب ، 

. ك فنانُت التجريدية التعبَتية _ حيث ًب تقسيمهم إٔب فنانُت التجريدية اؽبندسية 

ىبتص بالدراسة التطبيقية للدارسة كفيو تعرض الدارسة مقدمة للتجربة ، كأىدافها ، كاؼبداخل كاؼبضامُت :  الفصل السابع     

. ف ٍب عرض لتجربة البحث اؼبتعلقة بالتجربة كاليت ربتوم على مدخل فكرم كتشكيلي كتقٍت ، ـك

فصل النتائج كالتوصيات ، كاؼبراجع العربية كاألجنبية ك اؼبراجع اإللكًتكنية ، كملخص البحث باللغة العربية :  الفصل الثامن     

 .كاإلقبليزية ، كمستخلص البحث 

" أسئلة الملابلة لعينة البحث"
 

حفظو اهلل ............................: ...................................اؼبكـر الفناف
 



 253 

 :الرجاء التكرم باإلجابة على األسئلة التالية
 

 االسم 

 

 تاريخ اؼبيبلد                    ،اؼبكاف 

 

 الشهادات اغباصل عليها ، الدرجة العلمية ، اؼبصدر 

 

  طبيعة العمل اغبإب                     ، مكاف العمل 

 

 ية؟  كىل كانت لطفولتك أثر فيها ؟كيف كانت بدايتك الفن 

 

 ؟منذ مىت كأنت سبارس فنوف الرسم كالتصوير 

 

 كىل سبق لك فبارسة نوع آخر من الفنوف التشكيلية غَت التصوير ؟ أذكرىا ؟ 

 

 ىل كاف ألحد من الفنانُت أثر على أسلوبك ؟  مع ذكر األظباء؟ 

 

 ىل قمت بإقامة معارض خاصة بك ؟ مىت ؟ كأين ؟ 

 

 ـ اؼبواضيع اليت قمت بالتعبَت عنها ُب التصوير ؟ما ىي أه 

 

 ما ىي أشهر أعمالك الفنية ؟ كأيهما أقرب إٔب نفسك ؟ 

 

 ىل مر فنك دبراحل ـبتلفة ؟ كإذا كانت اإلجابة بنعم اذكر ىذه اؼبراحل بالتفصيل ؟ 
 

 أم االذباىات يطغى على أسلوبك حاليا؟ 

 

  أعمالك الفنية؟ما ىي أىم اػبامات كاؼبعاعبات اؼبستخدمة ُب 
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  كىل لك أسلوب كطابع معُت ُب استخدامك لؤللواف ؟ أذكرىا. 

 

 ماىي طبيعة األسطح اليت تقـو بالتلوين عليها ؟ 

 

 ىل لديك تقنيات مبتكرة ٓب تستخدمها كتود استخدامها مستقببل ؟ اذكرىا. 

 

 جريدية ، التجريد دبا انك مارست التصوير التجريدم ، فإٔب أم فئة تستطيع أف تصنف أعمالك الت (
 ؟( التعبَتم ، اؽبندسي ، التعبَتم اؽبندسي معا 

 

 كىل ىناؾ عوامل مؤثرة الزباذؾ ؽبذا األسلوب التجريدم ؟ أذكرىا. 

 

 ىل كانت للبيئة احمللية احمليطة بك أثر ُب تشكيل رؤيتك الفنية ؟ 

 

 كىل ىناؾ عوامل كمؤثرات أخرل أثرت إهبابا على أسلوبك؟ أذكرىا. 

 

 يعٍت لك تراث اؼبملكة ؟ كما ىو مدل تأثرؾ بو ُب أعمالك؟ ماذا 

 

 كيف استطعت تقدٙب ىذا الًتاث األصيل برؤل جديدة كبأسلوب فٍت مستحدث كمعاصر؟ 
 

 ما ىي مرئياتك كفناف تشكيلي لتدعيم التصوير التجريدم السعودم ُب اؼبملكة؟ 

 
 
 

 

 يرةاللااتيةلللااريةةالس

سارة بنت سامل بنوب 
:ة لممةةالمؤهلةال



 255 

 حالية للة اريةاللبحللا لوةايرتية فتية مة ِقللةرح ميةالمللة للةالمع عة لتيةالليرتيةلل لتح ةة 
 .هـ1424-هـ1423المفعلمة الليرتيةاللفتيةربلرة  حاةة

 ة.هـ1430المحرجلتية ةاتتصةارسة اتل ية حاةة حالية للةة
:ةالللارةاللوتلمةة

 لملرة لالةرفلااةةرفنحاةاللمح لةة علمة الليرتيةاللفتيةةالليرتيةلل لتح ةالسرحلللا سة مة لتيةة مللةة 

 هـ1427 مللةرلوتليةااالرة  نشيةللمي ليةاارللااتية مة لااوة ل ييةااأللـحلةالفملورتيةلمحاةة. 

 جسةة)ةامملة حلتحة متلرةربح ميةالمللة للةالمع عة لتيةالليرتيةلل لتح ةالمفعلمة الليرتيةاللفتيةربلر 
 .ة(ايرتية فتي

:ةةاللفتيةاا حاالمش
 هـ1419المنحا ية مة جحريية فلوةااأللـحلةلبفلوة  ي يتحةلمحاةة. 

 المنحا ية مة محارة لااوة فحاااةرلرة  فحاةاللاارية تيحةة. 

 المنحا ية مةالممحارةاللحرميةلبلتيةاا لتح ةالمفعلمة الليرتيةاللفتيةة. 

 هـ1422 يةرلرةلللفلوةالبمتليةةالمميرةالثح مة  الميـحاةرأال"ة  ح لة مةهمسةاللتحلمةة"ة ميرةة. 

 هـ1422 ةاحليةالمي عةالجمل يةلللفلوةاللنبتلتيةربلرة ة"ة رلا حاةة"ة ميرةة. 

 هـ1425 ة الميـحاة مة التيةرلرةلللفلوةالبمتلية ة"ةا مح تحاةاللنبتلمةالثحللةة"ة ميرةة. 

 ة الميـحاة مةرتلةاللللةةالمميرةاللنبتلمةاا لةلللفح تمة اللفح حاةربلرة ة ممة محلتحاةا محوة المتلةة 
 .هـ1425 حاةةاللحربةا ح ية مح نيةرلرةة

 ياامةالتتلمة مةاللفلوةاللنبتلتية ةربشيااة ؤرجيةالمللةةشحا لة مة اشيةالا لتية ممةاللي ح جةاإل 
 .هـ1426المع عة ارحليةلي ح يةالملهلرتمة وللة حاةةة  ب

 هـ1426 ة"ةارةةا "ةالمميرةاللااسةلمفلبحاةااريةرمل فيةرلرةةشحا لة مةة. 

 هـ1426 الميـحاة مة ي عةلمة للةلمحاةة"ةانبتلتحاةرلرةالثحللةة"ة ميرةة. 

 بيةة)ة ممة محلتحاة  ارة لمحوةاللمح مةاإلرل مةاا للة ة الملفيـلةرتمةة"ةاإلرلاةرلاةة"ة ميرةة 
 (.المبي ية ةالمل فيةالمفلارة ةرلرة ةالشحائةة

 هـة ة1426لبممتيةالميرتيةالجمل  يةللثيـح ية اللفلوة حاةة ةري ح يةا"ة ألفمةرللةاا مة الجلاةة"ة ميرةة
 . الميـحاة مةاحلية يرةرلشحوة للةة

 محة مياةالمل لة مةاللاشةالللا لتيةاللفتيةاللحرميةللتلةاللنبتلتتمة ةالي شحوة للة ة 
.ةهـ1428_هـ1427

:ةالنيح ااةالمحالية لتيحةة
 ي يتحةللمنحا ية مة جحريية فلوةااأللـحلةةةشيح رة رحاعرة تفتية يل ية مةاليفتلتيةالمح يةلبفلو  

.ةالمحلمتيةلبفلوة  ي يتحةة
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 شيح رة ليرةلللا جيحة مةرح ميةالمللة للةالمع عة لتيةالليرتيةلل لتح ةالمفعلمة الليرتيةاللفتيةرفنحاةة
 .اللمح لةلملرة لالةرفلاا

 اللة فيبتيةةةشيح ااةشبية ايل ية تلللية مة لتيةالليرتيةاللفتيةللمنحا ية مةاا نشي. 

 شيح رةشبية ايل يةللمنحا ية مةاللي ح جةاإل ياامةالتتلمةلللفلوةاللنبتلتيةة. 

 شيح رةايل ية  ارة يلاة مةالياحريةالمح يةلي ح يةالنلحوة ةللمجحهمية مة محلتحاة  ارة لمحوةة
 ".اإلرلاةرلاةة"هـة ة وللة ممة ميرةة1426اللمح مةاإلرل مةاا للةلمحاةة

 االمةالنح لة ة شيح رة ملاة  ارةالممحااةةة رللاةالمحرب. 

 المحلتيةة"ة ة   ارةة"ة تئةالل ة ني  حًاةاصتياةة"ةشيح ااة ملاةالل اااةالللا لتيةاملة فلاوةة
  اةاليشحرةالتحاةالجمل يةرملةا ممحاةالمملبيةرمفنميةة"ة ة   ارةرمفلاوةة"ة الممحرليةلي ا ةاا محل

 . ةة1428للبحا يةالتفح تيةربلرة ةاللحرميةللصي يةا"ةاللبحارةالمحلمتيةة

 ة"ةاللتشتيةاإلرليااتبمةة"ة ة"ة تئةابل مة لولية حرميةة"ةشيح ااة ملاةالل اااةاللحلتيةاملة فلاوةة 
 "ة.  حة ـحشلة  ل تلمة لتلوة  ااةة"ة

 ري ح جةاتمتسةالملا بةاللي  لةرتجةة..ةشيح رة امحاةالل ارةاللشل ي يةلليا جةالبيا تلة  عا مةاللحلتي
 ة ري ح جةالللالشلوةالمجللوةاا لةةة 1428 جللوةاا لة الثح مة ةري ح جةاللـلشةالمجللوةاا لةةال

 . ةة1429 الثح مة حاةة

 شيح رة امحاة رللاةالي تيةالل لتيةللمحربةاالمةالـICDL ةة1430 ة وللة حاةةةة . 

 

:ةالميلفتحاةة
 المجبييةربلرةةةرلبةلل حاة يلفتية مة للةرفححةالمللة يلةالتحاة ة مةالمجلنلل. 

 لل ية يلفحاة مة للةاا تية تتلةرمة للةالمبتلة لة تتلةة. 

 لالةللحة يلفحاة مة للة ياةاا تمةالمحاةا ح ية مح نيةرلرةة . 

 ة  محلة فتية يلفتية مة للةريحاة تلللية حايةة.
 

 

 

 



الفصل األول     

المقدمة ومشكلة البحث

خؾػقةًاؾلوثًً•

ؿشؽؾةًاؾلوثًً•

ػروضًاؾلوثًً•

أفدافًاؾلوثًً•

أفؿقةًاؾلوثًً•

حدودًاؾلوثًً•

ؿـفجًاؾلوثًً•

ؿصطؾواتًاؾلوثًً•



الفصل الثاني     

الدراسات المرتبطة

:دراسات في التجريد  _ أوال
م1967ً_ًبفاءًعشمًؿرؼصً•

م1977ً_ًدعادًأمحدًمجعةً•

م1979ً_ًإخالصًحمؿدًعلدًاحلػقظً•

م1990ً_ًعالًأمحدًعؾيًقودفً•

م1993ًً_ًإبرافقمًعلدًادلغينًعػقػيً•

م1999ً_ًرضاًحمؿودًحمؿدًؿرعيً•

م2000ً_ًثرقاًحاؿدًقودفً•

ًًم2000_فاـيًأمحدًحؾؿيًاؾيـلاريً•
م2002_ًودقعةًبـتًعلدًاهللًبوؽرً•

م2007_ًذريقنًبـتًؿعموقًاحلرازيً•

م2007_ًأمساءًصاحلًبافؿقمً•

:دراسات في التصوير والتراث السعودي  _ ثانيا  
م1984_ًعلدًاؾردولًدؾؿانً•

م2000_ًعلدًاؾرمحنًاؾيؾقؿانً•

م2000_ًعلدًاؾرمحنًاؾيؾقؿانً•

2000_ًحمؿدًاؾرصقصً•

م2000_ًعؾيًعلدًاهللًؿرزوقًاؾشفراـيً•

م2001_ًؿفاًبـتًدـانً•

م2002ً_ًعؾقاءًبـتًعلدًاؾعزقزًاؾػداً•

م2003_ًدفقلًداملًدؾؿانًاحلربيً•

م2007_ًـداءًعلدًاؾرمحنً•

  



الفصل الثالث     

التجريدية اتجاىاتيا وأبعادىا التاريخية والف لسفية 

:تطور تاريخي للتجريد عبر العصور  _ أوال  
مدخل   

اؾمهرقدًيفًاؾػنًاؾلدائيًوػنًاؾؽفوفًً•
اؾمهرقدًيفًاؾػنًادلصريًاؾؼدقمًً•
اؾمهرقدًيفًاؾػنًاإلدالؿيًً•
اؾمهرقدًيفًاؾؼرنًاؾعشرقنًً•

:آراء بعض النق اد وف السفة الفن والفنانين حول التجريد  / 1_ ثانيا
(أػالرونًً • Plato427مً.ق347_ًمً.ق)

(مً.ق399_ًمً.قSocrates469 (دؼراطًًًً•

Jhon Deweyًًً(1859ًً_1952ً)جونًدقويًً•

Wassily Kandinskyً(1866ًً_1944ً)وادقؾيًؽاـدـيؽيًً•

Pablo Picassoًًً(1881ًً_1973ً)بابؾوًبقؽادواًًً•
Herbert Read   (1893  _1968 )فربرتًرقدًًًً•

Mukhtar Al-Atarًً(1922ًً_2007ً)خممارًاؾعطارًًً•

Elie foureًً(1937ًً_1873ً)إقؾيًػورًًً•
ؿػفومًاؾػنًاؾمهرقديً/2ًً

اجتافاتًاؾمهرقدًيفًاؾؼرنًاؾعشرقن/3ًً

اؾمهرقدقةًاحلرؽقةًًًًًً   •

اؾـؼائقةًًًًًًًًًًًًًًًً•

اؾطلقعقةًًًًًًًًًًًًًًًً•

اؾيوبرؿاتقةًًًًًًًًًًًًًًً•

وخداعًاؾلصرًًًًًًًًًًًً•

اؾمهرقدقةًاألجبدقةً•

اإلجيازقةًًًًًًًًًًًً•

اؾعضوقةًًًًًًًًًًًًً•



الفصل الرابع     

أىم اتجاىات التجريد في التصوير الحديث
مدخل 

االتجاه التجريدي اليندسي وأىم فنانيو_ أوال
 (Abstract Geometricism) :
Piet Mondrianًًً(1872ًً_1944ً)بقتًؿوـدرقانً•

Theo Van Doesburgً(1883ًًً_1931ً)ثقوػانًدقودربجًً•

Charles Dimtً(1883ًً_1935ً)تشارؾزًدميثًً•

Josef Albersًًًً(1888ًً_1976ً)جوزقفًأؾربزً•

Ben Nicholsonًًً(1894ًًً_1982)بنًـقؽوؾيونًً•

Laszlo Moholy –Nageًً(1895ًً_1946ً)الزؾوًؿوفؾيًـاجيً•

Frank Stellaًًً(1936ًًًًًًًًًًًً_)ػراـكًدمقالً•

أفمًمساتًوخصائصًاجتاهًاؾمهرقدقةًاهلـددقةًًًً

االتجاه التجريدي التعبيري وأىم فنانيو_ ثانيا  •
 (Abstract expressionism: )

(م1866ً_1944)Wassily Kandinskyًًوادقؾيًؽاـدقـيؽيً•

Franz Klineًًً(1879ًً_1940ًًً)ػراـزًؽؾنيً•

Mark Tobyًً(1890ًً_1976ً)ؿاركًتوبيًً•

Willem De Koningً(1904ًًًًًًًًًًً_)وقؾقامًديًؽوـج•

Arshile Gorkyًًًً(1905ًً_1948ً)ارذقلًجورؽيًًً•

Jackson Pollockًًً(1956ًً_1912ً)جاؽيونًبوؾوكً•

Hans Hofmannًً(1966ًً_1880ً)فاـزًفوػؿانً•

أفمًمساتًوخصائصًاجتاهًاؾمهرقدقةًاؾمعلريقةًًً



الفصل الخامس     

       
التصوير السعودي في المملكة العربية السعودية

جفرافيا ، تاريخيا   وحضاريا  ) أىمية المملكة العربية السعودية  _ أوال  
:)

حملةًجغراػقةًً•
حملةًتارخيقةًحضارقةً•
أفؿقةًؿؽةًادلؽرؿةًؾؾعاملًاإلدالؿيًً•

:التصوير التشكيلي السعودي في المملكة وبداية ظيوره_ ثانيا  
اجلهات املساهمة يف حركة الفنون التشكولوة أفمًًً•

.وزارةًادلعارف1.

.اؾرئادةًاؾعاؿةًؾرعاقةًاؾشلاب2.

.اجلؿعقةًاؾعربقةًاؾيعودقةًؾؾنؼاػةًواؾػـون3.

.اخلطوطًاجلوقةًاؾعربقةًاؾيعودقة4.

.وزارةًاؾدػاعًواؾطريان5.

.أؿاـاتًادلدنًوأؿارةًؿـطؼةًاؾرقاض6.

.احلرسًاؾورين7.

.ادلرؽزًاؾيعوديًؾؾػـونًاؾمشؽقؾقة8.

.بقتًاؾمشؽقؾنيًجبدة9.

.أراؿؽوا01.

.دارةًصػقةًبنًزؼر11ً.

.ؿؤديةًاؾػنًاؾـؼيًاؾيعودي21ً.

وغريفاًؿنًاؾدورًاؾراعقة..ؼرقةًؿػماحة31.

:تصنيف مراحل التصوير في المملكة  _ ثالثا  
جقلًاؾيمقـقات..ًاجلقلًاألولًًً•
جقلًاؾيلعقـقات..ًاجلقلًاؾناـيًًً•
جقلًاؾنؿاـقـقات..ًاجلقلًاؾناؾثًًً•
جقلًاؾميعقـقات..ًاجلقلًاؾرابعًًً•



الفصل السادس     

       
العوامل التي شكلت المالمح التجريدية لدى

الفنان السعودي  
المؤثرات والمنطلق ات اإلبداعية التي استليم منيا الفنان  _ أوال  

:السعودي القيم الفنية التجريدية  
اؾلقكةًاجلغراػقة1.

اؾرتاثًاإلدالؿي2.

احلروػقاتًواخلطًاؾعربيًًً•

اؾرتاثًاؾشعيب.3ً

اؾرتاثًادلعؿاريًيفًادلؿؾؽةًًًً•

 الزّي الشعيب_ احلرف الشعبية _ املشغوالت الرتاثيةًًًً•

اؾعاداتًواؾمؼاؾقدًواؾػؾؽؾورًاؾيعوديًًً•

اؾمؽـوؾوجقاًاحلدقنةًوػنًاجلراػقك.4ً

تحليل مختارات من أعمال الفنانين المصورين التجريديين في  _ ثانيا  
:المملكة العربية السعودية  

:ًأفمًأعؿالًاؾمصوقرًاؾمهرقدقةًاهلـددقةًؾؾػـاـنيًاؾيعودقنيًيفًادلؿؾؽة1.
ًًم1944/ًفـ1364ًعؾيًاؾرزقزاءًًًً•

م1950/ًفـ1370ًػؤادًؿغربلًًًً•

ًم1953/ًفـ1372ًإبرافقمًبوؼسًًًًً•

م1953/ًفـ1373ًعلدًاهللًمحاسًًًًً•

م1954/ًفـ1374ًعلدًاؾرمحنًاؾيؾقؿانًًًًًً•

:ًأفمًأعؿالًاؾمصوقرًاؾمهرقدقةًاؾمعلريقةًؾؾػـاـنيًاؾيعودقنيًيفًادلؿؾؽة. 2
م1938ًً/ًفـ1357ًحمؿدًاؾيؾقمًًًً•

م1939/ًفـ1358ًعلدًاحلؾقمًرضويًًً•

م1947/ًفـ1364ًعلدًاهللًـواويًًً•

م1948ً/ًفـ1367ًرهًاؾصلانًًًً•

م1972/فـ1392ًػفدًخؾقفًاؾغاؿديًًًً•



الفصل السابع     

       

التجربة التطبيقية للدارسة

المقدمة  
أفدافًاؾمهربة_ أوال  

احلدودًاؾمشؽقؾقةًؾؾمهربة_ ثانيا  

ؿداخلًوؿضاؿنيًاؾمهربة_ ثالثا  

:جتربةًاؾلوثً_ رابعا  

اؾلقكةًاؾيعودقةً•

( Op Art)جمؿوعةًاؾػنًاؾلصريًً•

( Graphics)اؾردوؿقاتًً•

(Photo Montage)دؿجًاؾصورًً•



الفصل الثامن     

       
النتائج والتوصيات

اؾـمائجًً•

اؾموصقاتًً•

ؿؾىصًاؾلوثًباؾؾغةًاؾعربقةًً•

ادلراجعًاؾعربقةًواألجـلقةًوًاإلؾؽرتوـقةًً•

ؿؾىصًاؾلوثًباؾؾغةًاؾعربقةًً•

ؿؾوقًأدكؾةًادلؼابؾةًؾعقـةًاؾلوثًً•

اؾيريةًاؾذاتقةًؾؾداردةًً•

ؿؾىصًوؿيمىؾصًاؾلوثًباؾؾغةًاإلٌؾقزقةًً•
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